
 

SEZÓNA 2012-2013  
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM – 

 

2.kolo

 SAV Lamač - Tigri Ružinov  5:2  (0:1, 3:0, 2:1)  

 

 Keďže úvodný zápas sezóny s Olympom bol odložený, pre SAVku bol zápas s Tigrami 

začiatkom novej ligovej sezóny. A vôbec nie jednoduchým... Domáci oslabení o troch hráčov 

(R.Alföldy, T.Thron - reprezentačné povinnosti a P.Kotes - zranenie) sa od začiatku zápasu 

prekvapujúco trápili a nevedeli sa dostať do tempa. Naopak hostia, ktorí nemali čo stratiť, 

prišli odhodlaní narobiť favoritovi problémy. A tak aj bolo - Tigri "vystrčili" svoje pazúry už v 

prvej tretine kedy sa ujali vedenia a vďaka výbornému výkonu svojho brankára udržali 

jednogólový náskok až do prestávky - 0:1. Takmer do polovice zápasu si zodpovedne plnili 

stanovenú taktiku a boli nebezpeční najmä z rýchlych brejkov. Domáca SAVka nie a nie 

streliť potrebný gól, ktorý by jednoznačne priniesol na domáce hokejky potrebný kľud... až v 

polovici zápasu sa to konečne podarilo a do konca druhej tretiny domáci pridali ďalšie dva 

góly a razom odskočili súperovi o dva zásahy - 3:1.  V poslednej tretine SAVka využila 

presilovku, pridala aj piaty gól a zápas sa už potom v kľudnom tempe dohrával... 

Úvod sezóny sme teda výsledkovo zvládli, herne však určite musíme pridať... 

Hosťujúce Tigre podali sympatický, dobrý výkon a takmer do polovice zápasu držali 

minuloročného medailistu v napätí a neistote. Potom sa však jednoznačne prejavili väčšie 

skúsenosti domácich lídrov a tak bol konečný rezultát voči hosťom tak trošku krutý...taký 

však šport niekedy býva. Tigrom držíme palce do ďalších náročných ligových zápasov a nám, 

SAVke prajem už iba stále lepšie a lepšie výkony! 

      (ra)

   

3. kolo 

Titans Malacky – SAV Lamač    1:20  (0:5, 0:8, 1:7)  

 Od úvodu zápasu sme išli po povinné víťazstvo... Pri všetkej úcte k nováčikovi súťaže, 
nemal to byť súper, ktorý by nám mal narobiť problémy. "Titani", poučení prvými zápasmi v 
tejto lige, od začiatku zápasu prehustili obranné pásmo a snažili sa zodpovedne brániť.  
Nestačili však zachytávať strojové kombinácie a ich brankár bol od úvodného hvizdu v "ohni" 
striel... Domácim (...v lamačskom azyle....) to však vydržalo do chvíle, keď sa na ihrisku 
dostal 3.útok hostí a SAVka išla razom do vedenia. "Titani" ešte viac zomkli sily a na polovicu 



hostí sa do konca tretiny dostali vari iba 3-4 krát. SAV pridala do konca úvodného dejstva 
ďalšie štyri góly a tak bolo jasné, že ak sa nestane zázrak, zvyšok zápasu bude 
predovšetkým o výške skóre... V druhej tretine pokračoval zápas v rovnakom scenári - hostia 
dobývali bránu, domáci sa úporne bránili. Jednoznačne sa však stále viac a viac prejavovali 
skúsenosti SAVkárov, "Titani" však sympaticky nehodili "flintu do žita" a snažili sa 
zaznamenať aspoň čestný gól. Nakoniec sa im to podarilo v tretej tretine... Hostia však 
neustále pridávali góly ako na bežiacom páse a to ešte domáci brankár nie raz zachránil 
jasné situácie. V dnešnom zápase si tak hostia schuti zahrali, zastrieľali a zakombinovali. 
Presadili sa hráči všetkých troch útokov a tak ani nemá zmysel vyzdvihovať jednotlivcov - 
zvládli sme to ako tím. Budúci týždeň nás však čaká súper z najťažších - nepríjemný Hancop 
MO&DE a to bude akiste iný zápas! 

Celkovo sa teda dnešný zápas nedá hodnotiť inak ako povestná hra mačky s myšou. V 
radoch Titans sa však určite nájde zopár šikovných jednotlivcov a tak si myslím, že keď sa 
chlapci (vekom iste ešte juniori) v I.bratislavskej lige zorientujú, môžu narobiť súperom 
problémy a spôsobiť im vrásky na čelách...   

      (ra) 

 

4.kolo 

SAV Lamač - Hancop MO&DE    7:3  (3:0, 3:2, 1:1) 

  

V Lamači privítalo dnes oboch aktérov veľmi pekné počasie. Slniečko od rána svietilo a tak sa 

tomuto zápasu vytvorila ideálna hokejbalová kulisa. Čakal nás zápas, ktorý mal vlastne 

ukázať, ako sú na tom oba výborné "mančafty". Hostia prišli síce do Lamača na dôležitý 

zápas oslabený, no v takom počte (8) a rozpoložení, že svoju kožu nepredajú lacno. 

Historické štatistiky týchto dvoch tradičných súperov ukazovali na už pomaly legendárny fakt 

- už viac ako dve sezóny nedokázalo v základnej časti zvíťaziť domáce mužstvo... Na to sa aj 

dnes hostia iste spoliehali, no ako si SAVkári pred zápasom povedali - do dnešného zápasu 

nastúpili s jasným cieľom "zlomiť" túto kliatbu... 

Od úvodného hvizdu sa začal odohrávať zaujímavý dej tohto zápasu. Domáci zatlačili súpera 

na svoju polovicu a vyslali na hosťujúceho brankára pár štipľavých "projektilov". Hostia 

verný svojmu hernému štýlu - tvrdá obrana a rýchle kombinácie - čakali na svoju šancu. V 

priebehu prvej tretiny sa k nej však takmer nedostali... Domáci totiž kontrolovali hru a po 

pekných kombináciách strelili v úvodnom dejstve tri góly - 3:0. Bolo jasné, že pokiaľ chceli 

Hancopáci s výsledkom niečo spraviť, museli jednoznačne pridať. Domáca SAVka však 

naďalej držala opraty pevne v rukách - veď už nie raz sa v súbojoch týchto súperov 

potvrdilo, že ani takýto náskok nemusí byť rozhodujúci. Hostia však čoraz častejšie začali 

strieľať a dostávali sa aj do veľmi dobrých šancí pred domácou bránkou, V nej však stál dnes 

výborne chytajúci Peňo (Mišo Pšenko), ktorý likvidoval jednu šancu za druhou. Nepremenené 

šance hostí boli naopak vodou na mlyn domácim hráčom, ktorí po otvorení hry hosťami, sa 

dostávali často do prečíslení a šance využívali. Predvádzali veľmi pekné kombinácie, všetky 

formácie sa tlačili pred bránku hostí - aktivitou dnes prekypoval najmä dobre hrajúci Ceco 

(Miro Mancál) - a tak nenechali Hancopákov ani na chvíľku vydýchnuť... Hostia síce dokázali 



v polovici zápasu znížiť, no SAVkári naďalej pokračovali vo veľmi dobrej hre a kontrolovali 

vývoj stretnutia. Do konca tretiny si vypracovali šance a pridali ďalšie góly. Do "šatní" sa tak 

išlo za stavu 6:2... V poslednej tretine sa hostia v jej úvode všemožne snažili znížiť a 

dostať sa tak ešte do zápasu, no buď stroskotali na výbornom Peňovi alebo na spoľahlivej 

obrane SAVkárov. Domáci, uvedomujúc si svoj náskok, sa dopredu veľmi nehrnuli - 

predvádzali však výbornú hru a kombinácie (najmä v pohode hrajúca dvojica Alfi ml. a 

Slobi nie raz zamotala hosťujúcej obrane hlavy) a pridali ďalší gól. V závere ešte stihli hostia 

výsledok skorigovať, no na obrat to vonkoncom nestačilo... 

V dnešnom zápase tak SAV po výbornom výkone konečne dokázala po dlhom čase 

poraziť Hancop aj doma, za predvedenú hru si víťazstvo určite zaslúžila... Dnes, hoci to bol 

taktický a dobrý výkon celého tímu, treba spomenúť aj jednotlivcov - pohodu do hry určite 

svojimi výbornými zákrokmi dodal dnes istý Peňo v bráne, spomedzi hráčov sa dnes ukázal 

určite aj Ceco (2+0) s Jurkom (0+2), no a už tradičné opory Alfi ml. (4+0) so Slobim 

(0+3)... Takže máme za sebou zápas, v ktorom sme ukázali, že forma tu je - v 

nasledujúcich stretnutiach ju však treba potvrdiť!     

     (ra)

 

5.kolo 

Hancop Baltská - SAV Lamač   0:12  (0:1, 0:2, 0:9)  

 

Po minulotýždňovom víťazstve nad "staršími Hancopákmi" nás čakalo stretnutie s ich 

"omladinou"... Zápasy s hancopáckymi mladíkmi boli v poslednej dobe celkom zaujímavé. 

Mladíci sa totiž už v lige aklimatizovali a po vhodnom posilnení kádra sú odhodlaní robiť 

problémy aj kvalitnejším mužstvám a chceli by získavať body nielen so slabšími... Domáci tak 

nastúpili odhodlane aj do tohto stretnutia - boli v plnom počte, naopak SAV nastúpila značne 

oslabená o troch hráčov a tak musela hrať na nekompletné tri formácie.  

Úvod stretnutia bol pomerne opatrný...žiadne z mužstiev sa "nehrnulo" bezhlavo do útoku, 

skôr pozorne bránili. V prvej tretine si postupne ale viac šancí vypracovala SAVka a jednu z 

nich aj zužitkovala na vedúci gól. Domáci sa snažili ohrozovať súperovu bránu najmä 

strelami zo strednej vzdialenosti, ale s nimi si poradil v pohode chytajúci Peňo. Jeho 

náprotivok v bráne domácej bol v pernamencii určite častejšie a na jeho výkone to bolo 

vidieť - rozchytal sa totiž do výborného výkonu a likvidoval jednu šancu hostí za 

druhou... Druhé dejstvo sa nieslo vo veľmi podobnom duchu, s chuťou hrajúci hostia sa 

čoraz častejšie dostávali pred domácu bránku, no gól nie a nie streliť. Sympatický výkon 

"mladíkov" postupne gradoval, ale pozorná obrana hostí na čele s Peňom všetky náznaky 

šancí likvidovala. SAVkári sa predsa v tejto tretine dokázali nakoniec aj gólovo (a nie iba 

herne) presadiť a tak bol po druhej tretine stav 0:3. Potvrdilo sa, že pokiaľ domáci vládzu a 

cítia šancu na dobrý výsledok, nechajú na ihrisku naozaj všetko... Hostia si uvedomovali, že 

nemôžu v nasadenom tempe poľaviť, pretože by sa im to mohlo vypomstiť a tak od 

úvodného hvizdu rozhodcu v tretej časti pridali na tempe a výsledkom boli dva rýchle góly, 

ktoré vlastne znamenali definitívny koniec domácich nádejí... Hancopáci "odišli" pretože 

napriek tomu, že si v úvode tejto časti vypracovali niekoľko dobrých šancí na skórovanie, nič 



nedali a tak prišiel zákonitý trest. SAV v pohode zápas dohrala a ani výborne chytajúci 

gólman domácich nestačil vyťahovať loptičky zo siete. 

Dnes to teda nakoniec výsledkovo vyznelo jednoznačne pre hosťujúci tím, ale domáci mladíci 

si zaslúžia určite pochvalu za bojovnosť a predvedený výkon v prvých dvoch 

tretinách... SAVka zvládla tento zápas takticky a dobrý výkon celého tímu sa prejavil aj vo 

výkonoch jednotlivcov - pohodu do hry určite svojimi výbornými zákrokmi dodal dnes opäť 

istý Peňo v bráne, ktorý tak zaznamenal prvý shutout v sezóne a spomedzi jeho 

spoluhráčov sa dnes zápas vydaril bratom Alföldyovcom - Alfi ml. (2+3), Alfi st. (1+4) -

 Slobimu (2+1) či Palimu Bizoňovi (2+0)... Takže máme za sebou oba zápasy s Hancopákmi 

a pred nami je zápas zápasov - čaká nás totiž lamačské derby!  Dovidenia v 

sobotu, priatelia...    

     (ra)

6.kolo 

SAV Lamač - Lamač "3" 11:3 (4:0, 1:1, 6:2)  

Ďalšie veľké lamačské derby je minulosťou... Očakával sa zápas plný rivality - veď nakoniec 
ako to v tomto derby býva takmer pravidlom. Po dnešnom sychravom a hmlistom ráne ostalo 
však všetko "po starom" - tak ako vo väčšine zápasov medzi lamačskými tímami sa víťazom 
stala SAV Lamač. Tentokrát opäť jednoznačným pomerom - takmer sa zopakoval výsledok z 
toho posledného na jar tohto roku. Poďme však pekne po poriadku... Ako to teda dnes 
prebiehalo?  

Obe mužstvá nastúpili v takmer kompletnom zložení - hráčov na oboch stranách bolo na 
takmer štyri formácie a tak bolo jasné, že dnes únava svoju rolu nezohrá. Po skúsenostiach s 
predchádzajúcich stretnutí sa dalo očakávať, že dnes to bude znovu dobré stretnutie so 
všetkým čo k tomu patrí... Nasadenie, bojovnosť, krásne kombinácie, nekompromisné 
osobné súboje, výborná kulisa a utešené góly - to všetko dnes mohli diváci v Lamači vidieť! 
Od úvodného dejstva bolo jasné, že domáci na nič vyčkávať nebudú. Od úvodného hvizdu sa 
vrhli na súpera "ako hladný lev na svoju korisť"... Hostia sa v úvode nestačili ani "otriasť" a 
už museli v obrannom pásme čeliť lavínovitým útokom SAVky! V nasadenom tempe 
rovnomerne pokračovali všetky tri SAVkárske lajny a tak na seba úvodný gól nenechal dlho 
čakať - dal ho utešenou strelou do vinkla spoza obrancu Ceco a bolo 1:0. Potrebná psychická 
výhoda sa usadila na domácich hokejkách a Trojkári boli ešte viac zakríknutí... Nápor 
domácich borcov pokračoval, predvádzali pekné kombinácie a takmer strelili druhý gól - 
strelu švihom Alfiho st. však zastavila žrď. Gól v hosťujúcej sieti však visel na vlásku a tak to, 
čo nevyšlo SAVkárskemu "matuzalemovi", vyšlo Miňovi po jeho nezištnej prihrávke pred 
bránu hostí z rohu ihriska - stačilo iba zasunúť...2:0. Trojkári sa takmer do ničoho v prvej 
polovici úvodného dejstva nedostali - vystrelili hádam dvakrát avšak to nemohlo v obrovskej 
pohode chytajúceho Peňa vyrušiť... Naopak, SAVka predvádzala výborný hokejbal a bolo 
vidieť, že svoje hokejky dnes "vycentrovali", na rozdiel od súpera, všetci jej hráči. Výsledkom 
boli ďalšie dva pekné góly, ktoré strelili Miki a Pali. Ku koncu tretiny sa hostia snažili smerom 
dopredu niečo vymyslieť, pokúšali sa tlačiť pred SAVkársku bránu, no proti pozornej obrane 
nemali veľa šancí...Do "šatní" sa išlo za stavu 4:0 a treba povedať, že tento stav bol pre 
hostí ešte lichotivý. Hosťujúcim Trojkárom bolo jasné, že keď sa chcú ešte vrátiť do zápasu, 
musia čo najskôr streliť gól aby sa chytili. Na začiatku druhého dejstva sa tak snažili zaskočiť 
svojou zvýšenou aktivitou domácich a viac strieľali, no dnes opäť výborný Peňo všetko 
likvidoval... Domáci rozumne čakali na vhodnú príležitosť a tá prišla - Slobi si vymenil 



loptičku s Mikim a strelou nedal Johnymu v hosťujúcej bráne šancu - 5:0, a to už vyzeralo s 
Trojkou viac ako zle... Chalani bojovali, tento zápas ešte nechceli zabaliť, chvíľami previedli 
náznaky kombinácií, ale dlho sa nevedeli gólovo presadiť. Podarilo sa im to niekoľko minút 
pred koncom tretiny a znížili... A mohli dať aj druhý gól (vlastne ho aj dali, ale do evidentne 
posunutej bránky) - rozhodca ho najskôr nepochopiteľne uznal, no po dohovore hosťujúceho 
Rika Throna ho celkom správne uznať nemohol...Peňo dostal dvojminútový trest a tak mali 
hostia možnosť znížiť v presilovke. Za toto gesto (pri tom neregulárnom góle) si určite Riko 
zaslúži pochvalu - vidno, že aj v takýchto vypetých situáciách sa nájdu hráči, ktorí ctia zásady 
fair-play... Po dvoch tretinách bolo teda 5:1 a čakalo sa, čo prinesie posledná tretina. V tej 
druhej totiž Trojkári dokázali zdvihnúť hlavy a snažili sa čo im sily stačili... Do súvislého tlaku 
ich však SAVkári takmer nepúšťali a v domácej tretine sa dokázali usadiť vlastne iba pri 
presilovkách... V poslednej tretine pokračovalo nasadenie na oboch stranách, padlo v nej 
ešte osem gólov a tak si na svoje určite prišli aj diváci, ktorých ako už tradične pri derby 
zápasoch, nebolo málo... Po pekných akciách pridali góly Alfi ml. a Pali po výborných 
prihrávkach Slobiho resp. Ceca, hostia dokázali skorigovať v presilovke a potom ešte v 
samom závere zápasu... Najmä gól Alfiho ml. vo vlastnom oslabení bol úžasný - dokázal 
obísť dvoch protihráčov a gólu nezabránil ani gólman hostí! V tomto góle bola vlastne akási 
symbolika tohto zápasu - lídri SAVky sa totiž v dnešnom stretnutí presadili a naopak, tí v 
drese hostí, dnes výrazne zaostali... Domácim SAVkárom dnes naozaj vyšlo takmer 
všetko...jediným negatívom dnešného zápasu tak bolo nezavinené zranenie Jurka... Všetci 
veríme, že to nakoniec nebude také vážne ako to vyzeralo... Jurko, skoro sa zotav aby sme 
bez Teba neboli dlho! 

Konečný výsledok dnešného derby, a to musia uznať všetci jeho aktéri (teda aspoň tí 
objektívni :o)), presne odzrkadlil to, čo sa na ihrisku odvíjalo od úvodného hvizdu... Dnes 
proste Trojkári nemali nárok - SAVkári zodpovednou obranou a nasadením všetkých formácií 
úplne eliminovali hosťujúcich "ťahúňov" a tí sa jednoducho nemali šancu presadiť. Rozhodol 
určite aj výkon brankárov - dnes totiž Peňo v domácej bráne exceloval (...až na tú "haluz" 
spoza brány :-), že majstre...) zatiaľ čo Johny nemal svoj najlepší deň, no treba jedným 
dychom dodať, že jeho spoluhráči mu to dnes nijako neuľahčili a veľmi mu 
nepomohli...Trojkárom však slúži ku cti to, že na rozdiel od minulých zápasov (ktoré mali 
jednoznačný priebeh) bojovali až do konca a neustále chceli s výsledkom niečo urobiť. Stáva 
sa pomaly už pravidlom, že SAV Lamač predvádza v zápasoch veľmi dobrý kolektívny, tímový 
výkon a gólovo sa dokážu presadiť všetky tri formácie. Bolo tomu tak aj dnes. To je základ, 
na ktorom sa dá do budúcnosti určite stavať! Len tak ďalej, borci! A tak sa v komentároch 
pomaly stáva pravidlom, že ak mám vyzdvihnúť jednotlivcov, býva to ťažké...rovnako ako aj 
dnes... Nechám to teda na Vás, priatelia...tú sú moje tipy - páčil sa dnes strelecky 
disponovaný Alfi ml. (4+0) alebo jeho "dvorný" nahrávač Slobi (1+4), či Pali, ktorý sa 
dokázal strelecky presadiť proti ešte nedávno svojim spoluhráčom (3+0)? Alebo by ste 
vybrali Ceca (1+3), ktorý predvádza v posledných zápasoch veľmi dobré výkony či naopak 
Mikiho (1+2), ktorý pozorne bránil a ešte podporoval aj útok? A čo takto Peňo, ktorý 
privádzal hráčov hostí do smútku a likvidoval spoľahlivo tažko vypracované šance Trojkárov? 
Tak vidíte, vôbec to nemám jednoduché! To mi však vôbec nevadí, páni...len tak ďalej...aby 
sa náhodou nestalo, že v niektorom z ďalších zápasov nebudem mať z koho vyberať :o) ...  

(ra) 

7.kolo 

Greenhorns - SAV Lamač  0:5 kontumačne 



Upršané sobotné ráno neveštilo nič dobré... Bolo nám jasné, že dnes riadne zmokneme a 
tieto ťažké podmienky budú skôr vyhovovať domácim, ktorí v tomto zápase určite nemajú čo 
stratiť...práve naopak, mohli by nás prekvapiť. Príchod do Mierovej kolónie však vôbec 
nenasvedčoval tomu, že by sa malo hrať. Potvrdilo sa to niekoľko minút pred stanoveným 
začiatkom, kedy kapitán domácich potvrdil, že na dnešné stretnutie žiaľ nenastúpia (domáci 
boli iba traja...). Je to škoda, pretože na zápas sme sa tešili a tak nám "spadli zhora" okrem 
dažďových kvapiek na hlavy aj dva body! Určite nás to však neteší, pretože takto "zadarmo" 
sme ich získať nechceli... Radi by sme "Zelenáčom" vyšli v ústrety a zápas odložili, no my 
sme žiaľ "(ne)dobrovoľne" blokovaní odloženým zápasom a dohrávkou s Olympom Rača ešte 
z úvodu ligy a dohodnuté pravidlá ďalší odložený zápas nepovoľujú... Mrzí nás to, ale nedalo 
sa nič robiť... 

S dvomi bodmi v "kapse" sme tak zamierili za dobrým zápasom na Baltskú, kde sa mal hrať 
šláger kola... Po príchode tam sme však ostali prekvapení - nikde nikoho...hostia z Rače sa 
asi na zápas nedostavili... Našťastie sme tento víkend bez hokejbalu neostali a v Lamači sme 
si pozreli aspoň upršaný zápas "Právnikov" s "Hurikánmi" (lamačská "Trojka" si totiž zápas s 
Tigrami odložila)... 

(ra)

8.kolo 

SAV Lamač - Slávia Právnik   6:4  (2:1, 0:1, 4:2) 

  

Dva body ostali v Lamači - a našťastie na tej správnej strane - a to je po tomto zápase asi 

najdôležitejšie... Žiaľ, podľa našej predvedenej hry, je to veľmi lichotivé konštatovanie. 

Tento zápas, "miniderby", nám totiž absolútne herne nevyšiel... 

Hosťujúci Právnici už nie raz potvrdili, že dokážu potrápiť a zobrať body aj silnejším tímom 

a v tomto duchu sa na zápas aj pripravili. Nastúpili síce v oklieštenej zostave, no s o to 

väčším odhodlaním získať nejaké body.  A veru, neboli od nich ďaleko! Predviedli totiž dnes 

výborný výkon a musím objektívne priznať, že po zápase mohli byť smutní z toho, že dnes 

vyhralo nie lepšie ale šťastnejšie mužstvo - SAVka...  Od úvodu totiž Právnici poctivo 

bránili, rozumne prehusťovali priestor pred svojim veľmi dobre chytajúcim gólmanom a tak 

sa domáci iba s ťažkosťami dostali k zakončeniu. Hostia sa dokonca ujali vedenia po 

dokonalom vyšachovaní tretej lajny (chlapi, sorry...) a mali aj ďalšie dobré príležitosti na 

skórovanie... Tie nepremenili iba vďaka famózne chytajúcemu Peňovi, ktorý nás stále držal 

"nad vodou" ... SAVka nie a nie dostať sa do tempa a tak to v prvej tretine bolo najmä o 

vôli... Nakoniec sa predsa len podarilo domácim streliť dva góly a tak bolo po prvej tretine 

2:1... Mohlo sa zdať, že to hosťujúcich Právnikov zlomí, ale nebolo tomu tak...práve naopak, 

boli to opäť oni, ktorí "tvrdili muziku" a dostávali domácich pod tlak... Miestami to v domácej 

SAVkárskej obrannej tretine vyzeralo totiž tak, ako keby hostia hrali sústavne presilovku! 

Viazla kombinácia, streli zostávali na obrancoch a iba ťažko prenikali až k brankárovi hostí, 

ktorý navyše aj to, čo prešlo s prehľadom likvidoval. Trápili sme sa...a to výrazne a tak bolo 

úplne logické, že šikovní hostia dokázali v druhej tretine získať prevahu a streliť 

vyrovnávajúci gól - 2:2. Cez prestávku bolo pochopiteľne rušnejšie na domácej lavičke a bolo 

nám všetkým jasné, že pokiaľ chceme dnes vyhrať, budeme sa musieť ku gólom doslova 

"prehrýzť"... Šancí na gól (-y) mala totiž SAVka dosť, no premieňať ich dnes nedokázali ani 



osvedčení lídri (najmä Slobi servíroval spoluhráčom jednu krajšiu prihrávku od 

druhej)... Vedeli sme, že musíme niečo vymyslieť a najlepšie hneď v úvode poslednej časti - 

proste niečím hostí prekvapiť - aby sme získali aspoň akú-takú pohodu. Podarilo sa to 

dokonale... Po pár minútach sme dokázali konečne súvislejšie hostí zatlačiť a tí, možno už aj 

trošku unavení, v priebehu niekoľkých minút inkasovali trikrát!  Najskôr Alfi ml. prestrelil 

gólmana a bolo 3:2 - a razom sa obraz hry úplne zmenil... SAVkári lietali po ihrisku ako 

"šarkani" a ďalšie góly prišli ešte do otočky. Druhá lajna sa nasťahovala do pásma a prišlo to 

- najskôr od bočného mantinelu vystrelil Miňo a strela si našla cestu do siete a vzápätí hneď 

po rozohraní v stredovom kruhu prišiel ďalší výpad a gól Peťa Kotesa - 5:2 a vyzeralo byť 

hotovo! Ale nebolo....veľmi sme sa mýlili! Nepochopiteľne sme prestali hrať, miesto toho aby 

sme kontrolovali vývoj zápasu v pohode až do konca, vrátili sme sa k malátnej hre z prvých 

dvoch tretín a takmer sa to vypomstilo... Hostia vidiac, že za daného stavu už naozaj nemajú 

čo stratiť, vrhli všetky zvyšky síl do útoku a naozaj (veľmi sympaticky) opäť "zatápali pod 

kotol"! Výsledkom boli dva zlepené góly a nebyť Peňa v bránke, asi by ich bolo aj viac... 

Zrazu bolo už iba o jeden gól - 5:4! Necelé tri minútky pred koncom zápasu si hostia zobrali 

oddychový čas a po jeho skončení aj odvolali brankára. Začala dlhá power-play a pre 

domácich to boli veľmi ťažké minúty - tlak hostí bol obrovský a iba za cenu obetavosti 

chalanov, ktorí vtedy boli na pľaci sa darilo neinkasovať... Vykúpenie tak prišlo asi 15sekúnd 

pred koncom, keď dokázal Alfi ml. vypichnúť loptičku a dopraviť ju do siete - 6:4. 

Dnes to teda bolo absolútne vydreté víťazstvo a musím priznať, že aj nespravodlivé voči 

Právnikom - tí si totiž za predvedený výkon aspoň bod určite zaslúžili... Úprimne a bez 

"mučenia" priznávam, že nebyť dnes famózne chytajúceho Peňa (ktorý bol jednoznačne 

najlepším v domácom drese) a Alfiho ml. (ktorý nám ako správny kapitán tromi gólmi vytrhol 

"tŕň z päty") boli by sme určite dopadli oveľa horšie... Nie celkom príjemné konštatovanie, no 

aj také zápasy bývajú - k víťazstvu sa treba jednoducho dopracovať bojovnosťou a silou 

vôle...a to sme dnes nakoniec dokázali... Takže vážení, na tento zápas čo najskôr zabudnime 

(no zároveň nech je pre nás mementom...) a ideme ďalej, pred nami sú totiž ďalšie náročné 

zápasy!    

    (ra)

 

9.kolo 

Hurricanes – SAV Lamač   1:27  (0:7, 0:12, 1:8) 

  

Posledné kolo prvej časti súťaže nám do cesty postavilo tím Hurricanes - teda minuloročných 

"Pirátov". Všetci sme mali v živej pamäti minulý ročník a zápas na ich ihrisku, v ktorom sme 

súperovi "nasúkali" neuveriteľných 44 gólov... Tento rok nás však čakal iný súper - 

"Hurikáni" v lete okrem zmeny názvu totiž zmenili aj káder - doplnili ho o viacerých šikovných 

hráčov a doteraz získali v lige už 5 bodov (...čo je mimochodom už o 5 viac ako v celom 

minulom ročníku...) a tak sme si mysleli, že to nebude také jednoduché... Veľmi skoro sme 

však zistili ako sme sa mýlili. Domáci totiž v nekompletnom zložení nemohli absolútne 

"stíhať" a konečný rezultát to iba potvrdil! 



O dnešnom zápase sa tak ani vlastne nedá veľmi písať - od začiatku to bol sotva priemerný 

tréning pre SAV (...bez urážky a znevažovania súpera...). Góly pribúdali ako na bežiacom 

páse až sa nakoniec "počítadlo" zastavilo na čísle 27... Domáci Hurikáni sa zabetónovali pred 

vlastnú bránu a snažili sa všemožne brániť náporu hostí - odstreľovali loptičky na súperovu 

polovicu a sami sa na nej objavovali iba sporadicky. Gólman domácich bol neustále v ohni 

striel, SAVkári si vyskúšali všemožné kombinácie a herné varianty, po ktorých strieľali jeden 

gól za druhým. Pozornosť (iste aj pod dojmom vysokého vedenia) stratili hostia iba raz v 

poslednej tretine a domáci tak mohli zaznamenať aspoň čestný úspech. Pokazili tak Miňovi v 

bránke SAVky jeho tohtosezónny gólmanský debut, ktorý teda shutoutom neskončil... Klobúk 

dole pred tými piatimi hráčmi v domácich dresoch - nezabalili to a "nezutekali" z 

boja...dohrali až do konca. Nie oni si môžu spytovať svedomie - to skôr ich spoluhráči, ktorí 

neprišli a nechali ich "v štichu".  

Dnes to teda bola povinná jazda a ďalšie dva body do tabuľky - individuálne si 

vylepšili štatistiky takmer všetci hráči hostí... najviac strelecky disponovaný Pali (6+2), Alfi st. 

s bilanciou 3+6 či Alfi ml. (4+3). Budúci týždeň sa začína odvetná časť súťaže - na jeseň sú 

pred nami ešte tri kolá a už najbližšiu sobotu nás čaká súper najťažší - po prvýkrát v sezóne 

si zmeriame sily s minuloročným víťazom Olympom Rača.    

    (ra)

 

10.kolo 

Olymp Rača – SAV Lamač   3:9  (1:2, 0:2, 2:5) 

Keďže súboj úvodného kolo nového ročníka ligy s Olympom máme preložený na december, 

čakalo nás iba prvé stretnutie s týmto súperom. Vzájomné súboje sa už viac sezón nesú v 

duchu dramatickosti, tvrdosti a sú atmosférou vybičované na maximum a tak sa aj dnes dal 

očakávať podobný zápas. Oba tímy nastúpili v takmer kompletných zostavách (nám chýbali 

dvaja hráči) a keďže na domácej strane boli aj extraligisti, favorit zápasu na "letisku" v Rači 

celkom jasný nebol - aj keď výhoda domáceho ihriska prisúdila úlohu mierneho favorita 

Račanom. 

Od úvodného buly sa začal veľmi zaujímavý zápas. Spočiatku to bolo o vzájomnom čakaní na 

chybu súpera a strelách z diaľky, s ktorými si až do polovice tretiny obaja brankári poradili. 

Potom však z protiútoku udreli SAVkári a dostali sa do vedenia po góle Ceca - 0:1. V týchto 

chvíľach začali mať mierne navrch hostia a častejšie sa tlačili pred domácu bránu, no viacero 

sľubných príležitostí nedotiahli do úspešného konca. Napriek tomu sa ale jedna z nich ujala a 

Alfi ml. po peknej kombinácii prvej lajny dostal SAV do dvojgólového vedenia - 0:2. Od tohto 

momentu domáci pochopili, že je najvyšší čas zapnúť na vyššie obrátky a aj keď do konca 

tretiny neostávalo veľa času, pritlačili hostí pred ich bránku a vypracovali si viacero sľubných 

šancí... Peňo však aj dnes chytal vynikajúco a dlho domácim nedovolil skórovať - podarilo sa 

im to až v poslednej minúte úvodného dejstva po strele z diaľky a tak sa tretina skončila 1:2. 

Zdalo sa, že gól do šatne nakloní misky váh na stranu Olympákov, no stal sa presný opak... 

Druhé dejstvo začalo náporom hostí a domáci sa dostávali častejšie pod veľký tlak... Ich 

"návštevy" v prvej polovici tejto tretiny v obrannom pásme SAVky boli aj vďaka obetavo 

hrajúcim hosťom skôr sporadické. Tí totiž zastavovali domáce útoky už v ich zárodku a tak 

mohli naopak prečísľovať oni ich. Po jednom zo závarov pred domácou bránkou skóroval 



strelou od "modrej" Tomi a bolo zase o dva góly - hostia viedli 1:3! V týchto fázach zápasu 

boli SAVka jednoznačne lepšia a efektívnejšia - vypracovala si množstvo šancí, no domáci 

gólman držal Olymp stále "nad vodou". Inkasoval v tejto tretine síce ešte raz, keď opäť po 

kombinácii prvej lajny skóroval tentokrát Ďuríček a bolo 1:4... Domáci vsadili všetko na jednu 

kartu a pridali na dôraze, niekoľkokrát dokázali hostí "uzamknúť" v obrannom pásme, no do 

bezprostrednej blízkosti bránky sa dostali iba párkrát... V týchto fázach zápasu zase prebrali 

iniciatívu oni a mali navrch, všetko však s prehľadom riešil v obrovskej pohode chytajúci 

Peňo. Na druhej strane sa tak vytváral priestor pre hostí, ktorí niekoľkokrát nepremenili 

brejky 2 na 1 a dokonca ani samostatné nájazdy a tak sa na prestávku išlo za stavu 1:4... 

Domácim bolo jasné, že ak chcú s týmto zápasom ešte niečo spraviť, musia čo najskôr 

skórovať a zdramatizovať tak toto stretnutie. Od začiatku posledného dejstva sa snažili 

ohrozovať hosťujúcu bránu, no SAVkári pod dojmom svojho náskoku veľmi rozumne 

kontrolovali vývoj stretnutia a veľmi dobrou obrannou hrou nedovoľovali Olympu dostať sa 

na dostrel... Strely z diaľky nemohli Peňa ohroziť a k dorážkam sa domáci veľmi 

nedostávali... Čo sa nepodarilo domácim, padlo na druhej strane - prvá lajna opäť zatlačila a 

Alfi ml. vsietil - 1:5. Domáci však dokázali tentokrát rýchlo odpovedať a znížili po dorážke na 

2:5, no to však bolo z ich strany na dlhé minúty všetko... V pohode hrajúci hostia si svoju 

bránku starostlivo chránili a dokázali sa v útoku presadzovať aj individuálne... Po jednej takej 

akcii pridal šiesty gól opäť Alfi ml. a vzápätí ho napodobnil aj Slobi - 2:7! To bolo už všetkým 

jasné, že tento zápas už treba iba v pohode a bez zbytočného zranenia dohrať do konca. 

Domáci potom už iba po strele z diaľky a následnej dorážke pridali ešte jeden gól, no Slobi 

naň odpovedal ďalšími dvoma a stanovil tak konečné skóre na 3:9... 

Dnes tak opäť slávila úspech veľmi dobrá tímová súhra a "poctivá robota" a tak SAVka 

zaknihovala ďalšie víťazstvo - v poradí už deviate... Z jednotlivcov dnes treba určite 

pochváliť Peňa, ktorý bol najlepším hráčom hostí a svojimi výkonmi dokazuje, že je veľkou 

oporou tímu. Tradične dnes zabrala prvá lajna, kde to dnes naozaj "chutilo" Slobimu (3+1) a 

Alfimu ml. (3+1) a zdarne im sekundoval aj ich dnešný parťák Ďuríček (1+1). S veľkým 

prehľadom zvládol zápas aj Jurko, ktorý svojimi technickými kúskami často zamotal domácim 

hráčom hlavy - v jeho prípade tak išlo o vydarený návrat do zostavy po dlhšej pauze 

zavinenej zranením... Máme za sebou ďalší vydarený zápas a v jesennej časti nám tak 

zostáva odohrať ešte tri stretnutia a ja verím, že s podobným úspechom ako dnes!    

        (ra)

11.kolo 

Tigri Ružinov – SAV Lamač   2:9  (2:2, 0:2, 0:5) 

Krst nových dresov ako sa patrí - víťazstvom!  Ako navráva výsledok, mohlo by sa zdať, že 

sa rodilo pomerne ľahko...nebolo tomu však celkom tak. Domáci Tigri nastúpili na duel s 

jasným zámerom - zodpovedne brániť a nepúšťať hostí pred vlastnú bránku a naopak 

vyrážať do rýchlych protiútokov...  

Pomerne dlho sa im táto taktika darila avšak v polovici prvej tretiny už na "ukazovateli skóre" 

svietilo 0:2 - po góloch Alfiho ml. a domáceho odchovanca Miňa. Domáci však práve vtedy 

sympaticky "zapli" (rovnako ako skutočný tiger v ohrození) a výsledkom ich snahy bolo 

vyrovnanie na 2:2 ešte do konca úvodného dejstva... Darmo, SAVka poľavila a už to bolo... 

Cez prestávku sme si však jasne povedali, že nasledujúca tretina bude naša a bolo nám 



jasné, že sa musíme v prvom rade vrátiť k zodpovednej obrannej hre. Od úvodu druhého 

dejstva sa tak obraz hry začal výraznejšie meniť. Hoci sa domáci snažili, čo im sily stačili a 

ich gólman pochytal neuveriteľné množstvo šancí hostí (strely, nájazdy, dorážky) predsa 

dvakrát kapituloval a tak hostia opäť získali dvojgólový náskok - 2:4. Strelci boli úplne 

identickí ako v prvej tretine... SAVka predvádzala pekné kombinácie, často sa jej hráči ocitali 

sami pred domácim gólmanom, no ten chytal dnes veľmi dobre a bol jednoznačne najlepším 

domácim hráčom... Niekoľko šancí si, najmä do inkasovaného tretieho gólu, vypracovali aj 

domáci avšak ich snaha končila na už  tradične spoľahlivom Peňovi. Pred poslednou tretinou 

bola teda výhoda jednoznačne na strane hostí a podľa toho aj vyzeral jej priebeh - Tigri sa 

do útočného pásma hostí pozreli už iba párkrát - a naopak, hosťujúci SAVkári "búšili" do 

domácich radov ako to len išlo. Výsledkom boli ďalšie góly v domácej bráne, keď sa 

postupne trafili Pali, Miki, Ceco 2x (hoci ten by v prvých dvoch tretinách po parádnych 

prihrávkach spoluhráčov netrafil ani stodolu :o)) a gólový účet zápasu uzavrel gólom na 2:9 

Alfi st... 

Máme tak za sebou ďalší, v poradí už 10. víťazný zápas a do konca jesennej časti nám tak 

zostáva odohrať už iba dva zápasy. Bolo by určite pekné natiahnuť túto šnúru a ísť na 

"zimný spánok" s čo najvyšším počtom bodov... Dnes to bol už tradične výborný kolektívny 

výkon - až na malé zaváhanie a stratu koncentrácie za stavu 0:2, ktorú domáci dokázali 

využiť na vyrovnanie - a tak sa stáva pomaly už pravidlom, že po každom našom zápase je 

pomerne ťažké vybrať najlepších jednotlivcov... Pred "domácim" publikom sa ale dnes určite 

predviedol Miňo, ktorý strelil dva góly a nebol ďaleko od hattricku, spoľahlivý výkon 

predviedol Alfi ml. (2+2) a vidieť bolo aj Mikiho (1+1)... Borci, dnes to teda bolo zase za 

jedna - dúfam, že budeme robiť radosť našim priaznivcom čo najdlhšie! 

  

        (ra)

 

 

12.kolo 

SAV Lamač - Titans Malacky  19:2  (6:0, 8:2, 5:0) 

Dnes sme po dlhšom čase nastúpili opäť na domácom ihrisku. Čakal nás doslova povinný 

zápas s nováčikom z Malaciek... Už aj vzhľadom na výsledok prvého vzájomného zápasu v 

tejto sezóne (20:1) a ostatné výsledky Titánov bolo jedinou otázkou konečné skóre a 

množstvo nastrieľaných gólov...  

Napriek jasnému víťazstvu sa tento komentár píše ťažko. Zápas totiž viacerí z nás dnes 

nezobrali príliš vážne a o nasadení alebo bojovnosti sa nedá ani hovoriť...bolo to počas 

zápasu iba akési "povinné verejné korčuľovanie" - bez urážky súpera, dnes sme mali 

nastrieľať určite viac gólov ako 19... Ešteže to dnes "sypalo" aspoň Alfimu a Cecovi, ktorí 

zhodne nastrieľali po šesť gólov (čiže dve tretiny dnešných strelených gólov...) a jednotku za 

bojovnosť si ešte zaslúži Miňo. Nečudo, že zodpovedným "činovníkom" nášho tímu to počas 

zápasu dvíhalo adrenalín...úprimne, nečudujem sa...no ani zvýšenie hlasu na 

striedačke nepomáhalo. Netreba sa preto ďalej k tomuto stretnutiu viac vyjadrovať. Iba sa v 



mene spoluhráčov ospravedlňujem za niekedy až prílišnú laxnosť na pľaci a dovolím si 

jedným dychom dodať, že takýto zápas sa už nebude opakovať!    

        (ra) 

 

1.kolo - dohrávka 

SAV Lamač - Olymp Rača  6:7  (2:1, 1:4, 3:2) 

Posledným zápasom v jesennej časti ligy bol pre domácich odložený zápas s Olympom 

Rača. Pred dvomi týždňami bola v Rači úspešnejšia SAVka a tak sa dalo očakávať, že Olymp 

bude chcieť prehru vrátiť - už aj preto, lebo jeho súčasné postavenie v tabuľke nezodpovedá 

herným kvalitám Račanov. Potvrdilo sa to do bodky aj na ihrisku - súper bol dnes lepší a 

preto zvíťazil... 

Úvod stretnutia nenasvedčoval tomu, že by SAVka mala práve v tomto zápase utrpieť prvú 

prehru tohto ročníka. Bol to zaujímavý zápas s množstvom pekných kombinácií a herných 

situácií, veľkých šancí a parádnymi gólmi - nechýbalo mu teda nič podstatné...bolo sa naozaj 

na čo pozerať. Od začiatku sa hral kvalitný hokejbal, šance sa striedali na oboch stranách, no 

gólmani boli dlho pozorní... SAV išla do vedenia 2:0, ale hostia sa nevzdávali a dokázali do 

konca tretiny premeniť aspoň jednu šancu a znížiť tak na 2:1. Už na konci úvodného dejstva 

ale bolo na SAVkároch badať, že sa často dostávali pod tlak a iba s vypätím všetkých síl 

neinkasovali viac ako raz... O výsledku celého stretnutia rozhodla prostredná tretina - v nej 

hosťujúci Račania jednoznačne dominovali a dokázali streliť štyri góly. Domáci totiž 

nepochopiteľne upustili od zodpovednej obrannej hry, ktorá SAVku zdobila počas celej 

jesennej časti, čoraz častejšie vpredu prepadávali a hostia trestali každú jednu chybu! Otočili 

vývoj stretnutia a razom bolo 2:4. Nedá sa povedať, že by domáci stretnutie zabalili, to v 

žiadnom prípade, dokázali sa často dostať do veľkých šancí, no hostí v tejto fáze zápasu 

podržal brankár - vyriešil množstvo spletitých situácii a to s čím si neporadil, zbrklo 

zahadzovali domáci útočníci... SAVka síce znížila na 3:4, no takmer vzápätí zasa inkasovala 

a tak po dvoch tretinách viedli hostia 3:5. Boli "na koni" a bolo pochopiteľné, že v 

záverečnej tretine sa nikam ponáhľať nemusia, naopak, stačí si počkať na ďalšie chyby 

súpera... Presne podľa tohto scenára posledné dejstvo prebiehalo - domáci síce znížili na 4:5 

a neskôr na 5:6, ale hostia vždy kontrovali a pridali gól navrch... Za stavu 6:7 domáci ešte 

odvolali brankára, no ani dvojminútová power-play nepriniesla vyrovnanie...hoci šance (a 

obrovské) na to boli... 

Výsledkom tak dnes bola prvá prehra v tomto ročníku. Hostia si však víťazstvo zaslúžili, 

pretože boli lepším tímom a išli za víťazstvom asi viac ako domáci, ktorí síce bojovali až do 

konca, no naši dnešní strelci Alfi ml. a Slobi (obaja po 3góly) boli príliš osamotení...ostatní sa 

v koncovke nedokázali presadiť a to spolu s obrovskými chybami v obrane (najmä v druhej 

tretine) rozhodlo o víťazovi!  Čo už, stalo sa...Teraz nás čaká trojmesačná zimná prestávka, 

treba si poriadne oddýchnuť, zregenerovať a "vyvetrať" hlavy aby sme v marci mohli dohrať 

základnú časť v pohode... Takže, vážení - šťastné, veselé a pokojné Vianoce a dúfam, že v 

marci sa všetci v zdraví opäť zídeme! 

(ra) 

 



13.kolo 

Hancop MO&DE – SAV Lamač   2:5  (1:0, 0:0, 1:5) 

Po troch mesiacoch sladkého ničnerobenia (...samozrejme česť výnimkám...) sa začala jarná 
časť ligy. Na úvod nás nečakalo nič príjemné - veľmi náročný zápas s ťažkým súperom, ktorý 
ako to už býva zvykom v našich vzájomných zápasoch, opäť nastúpil takmer v kompletnom 
zložení (10ks)... Na druhej strane však lavička takmer "zívala prázdnotou" - na tento 
veľmi dôležitý súboj nás totiž nastúpilo, vážení priatelia iba päť plus brankár (čiže 6ks)...a to 
v našich radách neúradovala ani žiadna epidémia a ani nás v Lamači nezasypalo snehom 
(hoci toho sme si túto zimu užili až-až)... Pohľad pred zápasom na nastúpené mužstvá mohol 
teda pre divákov vyzerať naozaj komicky. To, že dnes nastúpilo iba naše torzo sa mi ani 
nechce komentovať...proste sme prišli, nastúpili sme a aj keď sme vedeli, že za týchto 
okolností to bude extrémne náročné, odviezli sme si nakoniec 2 body! Také jednoduché to 
však samozrejme nebolo... 

Od úvodného buly bolo teda zrejmé, že hosťujúca SAVka musí predovšetkým zodpovedne 
brániť a vyrážať do rýchlych protiútokov. Naopak domáci Hancopáci vidiac preriedené 
stavy hostí mali jednoznačný zámer - ubehať nás a "úplne zničiť" čo najskôr! V prvom 
dejstve to bol zaujímavý hokejbal - SAVka sa "neočakávane" často dostávala pred domácu 
bránu a domáci nemali až tak navrch ako sa pred zápasom zdalo... To, že Hancop po prvej 
tretine viedol bolo výsledkom jednej chyby hostí pred vlastným brankárom, ktorý zlikvidoval 
strelu, no súperov útočník dostal od obrany priveľa priestoru na dorážku - 1:0. Na druhej 
strane zlikvidoval všetky šance hostí výborný domáci brankár - a nebolo ich málo. Druhá 
tretina bola azda ešte dramatickejšia ako tá prvá... Domáci "šliapali do pedálov" naplno, 
snažili sa pridať rýchlo ďalšie góly, no statočne bojujúci SAVkári veľmi dobre bránili, dokázali 
so súperom držať krok a popri tom ešte aj nebezpečne útočiť - opäť mali sľubné šance a 
mnoho príležitostí no zatiaľ im skórovať súdené nebolo. V tejto tretine sa však už aj domáci 
častejšie dokázali dostať do šancí - boli úseky hry kedy boli v neustálom tlaku a hostia sa 
mali čo obracať, niekoľkokrát už-už dvíhali ruky nad hlavu, no predčasne! V našej bráne stál 
totiž vynikajúco chytajúci Miňo, ktorý s pribúdajúcimi minútami čoraz viac získaval na 
sebavedomí a doslova "ničil" domáce šance...Vďaka našej streleckej impotencii, dvom 
nevyužitým presilovkám, ale najmä vďaka fantastickému Miňovi bol stav stále rovnaký - 
1:0. Miňo, hoci dnes chytal iba druhý zápas v sezóne, ako sa neskôr ukázalo, mal dnes veľkú 
zásluhu na našom víťazstve...Pred posledným dejstvom nám bolo jasné, že tento zápas 
rozhodne "nezabalíme" a budeme sa biť o výsledok nech sa deje-čo sa deje... Veľmi dobre 
sme si uvedomovali, že musíme konečne výborne chytajúceho brankára prestreliť, pretože 
bez gólu bodovať nemôžeme. Domáci naopak, napriek prekvapujúcemu zisteniu, že dnes nie 
"sedem ale Šesť statočných" ešte stále vládze, neprepadali panike - mali predsa jeden gól 
navrch a tak sa od úvodu poslednej tretiny snažili pokrývať hráčov hostí aby sa tí nedostávali 
"na dostrel"... No my sme sa dostávali...šancí bolo, no stále bez gólu. Neboli sme horším 
tímom, dokázali sme držať s domácimi krok a preto sme ďalej bojovali. Keďže sme museli 
streliť gól, hru sme miestami viac otvorili a to dávalo šancu Hancopácom na prečíslenia - 
všetky však spoľahlivo likvidoval famózny Miňo! Asi dve minútky pred otočkou to konečne 
prišlo - Alfi ml. zakombinoval so Slobim a strelou do vinkľa odklial domácu svätyňu...1:1. 
Konečne...a myslím si, že úplne zaslúžene. Domáci gólman bol zrazu "čara zbavený" a na 
chvíľku zneistel, no dve nasledujúce sľubné možnosti neboli využité a tak sa už do otočky nič 
nezmenilo. Domácimi trochu náš gól "zatriasol" no nie natoľko aby prestali hrať a uspokojili 
sa s remízou - práve naopak, chceli jednoznačne vyhrať... Bola tu však aj naša SAVka, ktorá 
naopak nechcela prehrať... Viete si teda predstaviť, čo sa začalo posledných 12,5min. na 
ihrisku diať. Hancop naštartoval, snažil sa ešte viac tlačiť do blízkosti hosťujúcej bránky, 
no tam ich SAVkárski "heroes" nepúšťali a ak aj predsa, v nej dnes stála veľká opora. V 



jednom prípade, žiaľ ani to nestačilo... Keď domáci videli, že pred bránu to nepôjde, skúsili 
to strelou z diaľky - a parádnou... Palino to trafil excelentne do vinkľa nad lapačku a to 
už nemal ani Miňo nárok - tá strela sa proste chytiť nedala...2:1, domáci opäť viedli a 
tentokrát boli presvedčení, že definitívne... Mýlili sa! Hostia sa za svoju neutíchajúcu 
bojovnosť dočkali - v priebehu jednej minúty sme dali 2 utešené góly - najskôr Miki parádne 
"vymietol pavučinu" po vyhranom buly v útočnej tretine a o 40sek. neskôr Alfi ml.premenil 
výbornú Jurkovu prihrávku pred prázdnu bránku - 2:3!! Do konca stretnutia ostávalo asi 
5minút a domáci sa už k ničomu nedostali. Zanedlho zakončil  Alfi ml. brejk pod vyrážačku 
domáceho gólmana a o minútu neskôr pridal ešte jeden gól - 2:5....a bolo "vymaľované"! 
Myslím, že tento zápas si budú všetci aktéri ešte dlho pamätať... Zápas, v ktorom boli 
ozdobou výkony oboch gólmanov a štyri góly Alfiho. 

Máme za sebou teda úvod jarnej časti... Bol náročný no so šťastným koncom. Opäť sa raz 
potvrdilo, že takéto zápasy sa nevyhrávajú počtom hráčov na ploche, ale tým povestným 
srdiečkom - a to mali dnes všetci "šiesti statoční" SAVkári na tom správnom mieste! Všetci si 
zaslúžia absolutórium... No a ja už iba dúfam, že po nasledujúcich zápasoch si nebudem 
musieť v komentároch pomáhať nejakými ďalšími názvami filmových hitov - ako napr. 
"Štyria mušketieri" alebo "Traja kamaráti"... :o)   

  (ra) 

 

14.kolo 

SAV Lamač - Hancop Baltská   15:3  (2:2, 8:0, 5:1) 

V ideálnom hokejbalovom počasí sme v Lamači srdečne privítali druhý tím Hancopu - 
"služobne mladšiu" Baltskú. Na rozdiel od minulého týždňa bolo na domácej lavičke o 2ks 
plnohodnotných hráčov viac a tak sa SAVka mohla od začiatku naplno vrhnúť do dobíjania 
hosťujúcich hradieb... 

Hostia, ktorých bolo o 2ks viac ako domácich sa nebojácne pustili do útočenia a snažili 
sa SAVku zaskočiť svojou úvodnou aktivitou. Aj vďaka tomu sa v prvej tretine odvíjalo v 
Lamači zaujímavé hokejbalové divadlo... Po "povinnej výmene" niekoľkých zdvorilostných 
navštíveniek v podobe viacerých štipľavých striel na oboch stranách, ktoré však obaja 
gólmani v pohode zlikvidovali, získavala pomaly na vrch SAVka. V domácej bránke sa objavil 
po minulotýždňovej absencii opäť Peňo a od úvodu predvádzal spoľahlivý 
výkon. Jeho "zástupca" Miňo sa tak mohol venovať hre v poli - a zhostil sa toho ako sa 
patrí... Po kombinácii celej tretej lajny strelil úvodný gól zápasu - 1:0. V týchto chvíľach 
mohli hostia ďakovať svojmu gólmanovi, že bol iba jeden...predviedol totiž 
niekoľko výborných zákrokov. SAVka ale pokračovala v aktivite a onedlho strelila aj druhý 
gól. Hostia to však nevzdali, práve naopak, pustili sa do zvýšenej aktivity a začali sa čoraz 
častejšie ocitať pred domácou bránkou. Dlho sa však v koncovke nevedeli presadiť vďaka 
výborným zákrokom Peňa. Ich sympatický výkon v prvej tretine však nakoniec  vyústil do 
dvoch strelených gólov, ktoré idú na vrub menšej dekoncentrácii v domácej defenzíve. Po 
prvej tretine tak bolo 2:2 a všetko sa zdalo byť otvorené. Domáci však neponechali nič na 
náhodu, nastúpili od úvodu druhého dejstva maximálne koncentrovaní a hoci hostia sa snažili 
zastavovať lavínovité útoky SAVky už v zárodku, vydržalo im to iba do asi 10min. - potom 
totiž domáci strelili rýchle dva góly za sebou a od stavu 4:2 bolo prakticky po 
zápase... Hostia ešte síce párkrát pohrozili, no góly padali iba do jednej brány - pre domácich 
tej správnej! Výsledkom boli ďalšie góly po utešených kombináciách oboch útokov či 



individuálnych akciách... Najmä dnes s chuťou hrajúci Slobi pripravoval svojim spoluhráčom 
jednu lahôdu za druhou...a tí často "zasúvali" do prázdnej bránky. Po druhej tretine tak na 
ukazovateli skóre svietilo 10:2 a bolo "vymaľované". V poslednom dejstve sa obraz hry už 
výraznejšie nezmenil, SAVkári si vyskúšali rôzne kombinačné akcie a hosťujúci Hancopáci 
aspoň sympaticky znížili. Za svoj predvedený výkon v prvej tretine si určite nezaslúžili takú 
"nakladačku", no tak to niekedy v športe chodí... 

Dnes to teda bola pomerne jasná záležitosť SAVky, od polovice zápasu "nebylo o čem"... Z 
jednotlivcov vyčnievali Slobi (2+7) a Alfi ml. (5+2) a výraznejšie sa bodovo presadil aj Ceco 
(2+3), no aj ostatní dnes prítomní si dokázali osobné štatistiky o niečo vylepšiť. Dôležitý bol 
však opäť spoľahlivý kolektívny výkon a to napokon viedlo k vytvoreniu si pohodičky pred 
nasledujúcim zápasom - lamačským derby. 

   (ra) 

 

15.kolo: 

Lamač "3" - SAV Lamač   2:10 (0:1, 1:4, 1:5) 

Ďalšie veľké lamačské derby máme za sebou... Po jeho skončení by som si mal ako 
priaznivec kvalitného hokejbalu povzdychnúť: ..."Veru, kde sú tie časy, keď malo derby 
vysokú športovú úroveň a mantinely sa otriasali pri tvrdých, ale férových súbojoch "odvekých 
rivalov"... Dnes to totiž bola jasná záležitosť SAVky a vlastne od úvodného hvizdu 
rozhodcovskej píšťalky Maroša Slušného (už takmer tradičného rozhodcu pre derby zápasy) 
to bol najmä súboj domáceho brankára Johnyho s ofenzívnou ekipou SAVky. 

Domáci Lamačania, verní tradícii, nastúpili vo veľkom počte (aj keď nie v najsilnejšom 
zložení) - štyri lajny vzbudzovali rešpekt, no určite nie strach SAVkárov, ktorým sa po 
prvýkrát v jarnej časti "pošťastilo" zostaviť kompletné tri útoky. Napriek tomu si niektoré 
absencie našich hráčov vyžiadali menšie úpravy v jednotlivých lajnách a tak sa napr. Miňo 
ocitol v elitnej formácii, k Jurkovi do druhej lajny sa zaradil navrátilec Pali, keďže sa našiel aj 
"už takmer stratený syn Ďuríček" a vrátil sa aj dostatočne "vylyžovaný" Milis, tretia lajna sa 
vrátila k stabilnému "veteránskemu" zloženiu. Zmeny však vôbec neovplyvnili kvalitu hry - 
všetci od začiatku šľapali opäť na 100%, no radosť pozerať, a tak sa na domácu bránku 
valili lavínovité útoky jeden za druhým... Domáci od začiatku nevedeli kam skôr skočiť a 
nebyť výborného výkonu brankára Johnyho, určite by po prvej tretine nebolo iba 0:1... Elitná 
formácia hostí aj dnes pokračovala vo výborných výkonoch, chalani predviedli niekoľko 
pekných kombinačných akcií a vôbec nebolo cítiť, že im chýba Miki...toho totiž výborne 
zastúpil Miňo, ktorý aj dnes predviedol veľmi dobrý výkon (2+1) a potvrdil, že odkedy 
"prestúpil" do klubu "40" - teda nás veteránov - ide mu to lepšie ako predtým.... :o)... 
samozrejme to bol iba fór Miňo...takže dodatočne všetko najlepšie, v našom veku najmä to 
zdravíčko a nech Ti to takto "sype" resp. chytá čo najdlhšie! Aj ostatné dve lajny si 
vypracovali dostatočné množstvo šancí na skórovanie, no zatiaľ bez gólového efektu. Domáci 
chalani robili, čo mohli a v prvej tretine sa párkrát pokúsili dostať do blízkosti brány hostí, no 
v nej stála tradičná opora SAVkárskych radov Peňo, ktorý všetko likvidoval. Po prvej tretine 
bol tak výsledok pre domácich veľmi lichotivý... Pred druhou tretinou bolo teda hlavnou 
otázkou, ako rýchlo dokážu hostia definitívne prestreliť Johnyho a odskočiť výraznejšie v 
skóre. Hoci v jej úvode, domáci stále cítiac šancu na vyrovnanie, neúspešne pohrozili, góly 
po pekných kombináciách začali padať na druhej strane a tak bolo razom 0:4... Presadili sa 
opäť borci z prvej lajny, ku ktorým sa pridal aj Pali a miestami nám aj bolo na striedačke 



ľúto Johnyho, že ho domáci až príliš často nechávali "v štichu". Bolo teda celkom logické, že 
skŕe narastalo v prospech hostí a nebolo pochýb o víťazovi tohto duelu. Domáci síce 
sympaticky bojovali a dokázali znížiť, no takmer vzápätí sa konečne po množstve šancí 
presadila aj tretia lajna hostí a Ďuríček skóroval - 1:5. Tak skončila druhá tretina a pred tou 
záverečnou vari nikto z prítomných divákov už nepochyboval, že SAVka dotiahne toto derby 
do víťazného konca. Naozaj, dnes to bolo jednoznačné vlastne od úvodu a domáci borci, hoci 
robili, čo mohli, môžu dnes ďakovať iba Johnymu (jednoznačne najlepšiemu hráčovi v 
domácom drese), že neprehrali ešte výraznejším rozdielom. Aj v poslednom dejstve si totiž 
SAVka robila so súperom čo chcela, góly pribúdali a miestami pôsobili domáci bojovníci ako 
Rimania, keď ich napadli Hanibalove vojská (aj so slonmi)... Postupne sa do streleckej listiny 
zapísali hráči zo všetkých útokov a tak sa konečné skóre zastavilo na 2:10...a to ostali ešte 
viaceré dobré príležitosti nevyužité. 

Skončilo sa ďalšie lamačské derby. Skončilo sa opäť jednoznačných výsledkom pre SAVku. 
Derby, ktoré malo tradične dobrú divácku kulisu, tak iba potvrdilo dominanciu SAVky z 
posledných zápasov o "kráľa Lamača". Ostáva už iba nezodpovedaná otázka jedného z 
prítomných "fans", či by výsledok bol taký aj keby bola LA"3" v silnejšom zložení... Tú si však 
musia zodpovedať dnes predovšetkým domáci - nás zloženie tímu akéhokoľvek súpera príliš 
nezaujíma, hráme si svoju kolektívnu hru založenú na zodpovednej obrane a nasadení 
všetkých hráčov. To sa aj dnes opäť úkázalo a tak sme slávili zaslúžený úspech! Pochváliť za 
dnešný výkon treba naozaj všetkých, ktorí prišli a podieľali sa na víťazstve v tomto zápase, 
ktorý - nech si hovorí, kto, čo chce - je stále prestížnou záležitosťou v "bitke o Lamač"... 
Zabrali všetci od Peňa v bráne až po Milisa v tretej lajne...a tak to má byť! 

Nuž a čo dodať záverom? Vari iba..."Priatelia, dovidenia pri ďalších kvalitných derby 
zápasoch"... 

(ra) 

 

16.kolo: 

SAV Lamač - Greenhorns   19:4  (6:1, 6:1, 7:2) 

Ideálne hokejbalové počasie privítalo v sobotu ráno aktérov zápasu v Lamači. Keďže 
Perinbaba si dala na chvíľku pokoj, nemuseli sme pred zápasom zvyšovať zahriatie svalov s 
lopatami a zhŕňačmi...stačilo iba tradične pozametať a po "plnokrvnej" rozcvičke sa mohlo 
začať! Domáca SAVka nastúpila opäť v plnej zostave, teda na tri kompletné formácie + 
jeden kus, hostia vo svojom tradičnom počte cca 8. V zostave domácich sa spravila ešte 
maličká kozmetická úprava, keď v elitnej formácii nahradil dnes absentujúceho Slobiho Jurko 
Juruška a v druhej lajne sa objavil prvýkrát v odvetnej časti Tomi Thron a mohlo sa začať. 

Od úvodného dejstva sa však stretnutie uberalo jednoznačným smerom - SAVka útočila a 
hosťujúci "Zelenáči" sa úporne bránili. Niet divu, že v úvode bolo v tretej minúte už 2:0, keď 
sa presadili prvé dve lajny a tieto dva rýchle góly iba potvrdili, kto bude dnes pánom na 
ihrisku! Hostia, ktorí zaznamenali v poslednej dobe niekoľko zaujímavých výsledkov sa síce 
snažili zastaviť rozbehnutý vlak menom SAV, no bezvýsledne. Skóre tak narastalo, 
Zelenáčom však slúži ku cti, že to "nezabalili" už v prvej tretine, práve naopak, po chybe v 
domácej defenzíve dokázali ojedinelú návštevu v útočnom pásme využiť na strelenie gólu a 
tak bolo po prvej tretine 6:1... Blížiaci sa koniec základnej časti už pomaly naznačuje dvojice 
pre prvé kolo play-off a podľa súčasného rozloženia síl je veľmi pravdepodobné, že práve 



Zelenáči budú našim súperom - preto bolo namieste "preskúmať" aktuálnu silu súpera a tak 
ani v druhej tretine neustával nápor na hosťujúce obranné valy. S chuťou hrajúci domáci tak 
postupne pridávali jeden gól za druhým - skórovali po veľmi pekných kombináciách, strelách 
či individuálnych akciách. Sypalo to najmä prvej lajne, ktorá v konečnom súčte dnes 
nastrieľala celkovo 10 gólov (Alfi ml. 2, Miňo 4, Jurko 4). Po dvoch tretinách bolo na 
ukazovateli priepastných 12:2 pre domácich a jedinou otázkou pred poslednou tretinou tak 
zostávalo už iba to, kto z domácich hráčov si vylepší individuálne štatistiky... Pohodová hra 
SAVky tak pokračovala ďalej, medzi štvorgólových strelcov sa zaradil aj Ceco a skórovali aj 
ostatní. V niektorých prípadoch padli góly po naozaj skvelých kombináciách, no proste radosť 
pozerať - najmä elitná formácia predvádzala niekedy priam úžasné akcie - úlohu nahrávača 
dnes po chýbajúcom Slobim prebral Alfi ml., ktorý svojim spoluhráčom "nabil" na šesť 
gólov... Najkrajší gól zápasu však patril niekomu inému - aj veteráni v tretej lajne dnes totiž 
ukázali, že hokejbal hrať vedia - a strelil ho po prečíslení 2 na 1 Milis, ktorý po nezištnej 
prihrávke Alfiho st. doslova vymietol pavučinu vo vinkli súperovej brány...lepšie sa to naozaj 
trafiť nedalo! Keďže Milis patrí skôr medzi "sviatočných" strelcov, tento honor si právom 
zaslúži... Aby však nebolo tej chváli príliš, treba spomenúť aj to, že v tretej tretine sme 
dovolili súperovi skórovať dvakrát - po zbytočných individuálnych chybách. Iste, poviete si, 
že za takého stavu...no pozor, treba si uvedomiť, že práve takéto chyby môžu rozhodovať 
vyrovnané zápasy...a dvojnásobne v play-off, ktoré sa nezadržateľne blíži. Berme to teda 
ako také malé memento... Konečné skóre sa tak zastavilo na "debaklových" 19:4, avšak 
hostia si zaslúžia pochvalu za to, že dve tretiny naozaj bojovali a robili čo sa dalo. Dnes však 
jednoducho nemali nárok. 

Z individuálnych výkonov dnes treba vyzdvihnúť už spomínaný výkon prvej lajny - Alfi ml. 
(2+6), Miňo (4+1), Jurko (4+1) a tiež strelecky disponovaného Ceca (4+0) z druhého útoku 
a Alfiho st. (3+2) z lajny "starešinov". V lige nás teraz čaká veľkonočná prestávka a o dva 
týždne nás čaká v základnej časti posledný náročnejší súper - právnici zo Slávie. Všetkých 
priaznivcov SAVky tak pozývame na toto "malé lamačské derby"...      

   (ra) 

17.kolo: 

Slávia Právnik – SAV Lamač    2:6  (0:2, 2:3, 0:1) 

Po dlhšej dobe sa podľa aktuálneho stavu v tabuľke hral zápas o prvé miesto... Domáci 
Právnici mali totiž v prípade víťazstva ešte šancu na celkové prvenstvo po základnej časti a 
tak náboj tomuto zápasu rozhodne nechýbal... Postavenie oboch tímov v tabuľke 
nasvedčovalo tomu, že dnes uvidia diváci v Lamači vyrovnaný zápas. Tohtoročná sezóna totiž 
obom mančaftom vychádza zatiaľ veľmi dobre a tak bolo jasné, že dnes to nebudú žiadne 
strelecké "hody"...dupľom, keď na seba narazili dve najlepšie obrany v lige... Oba tímy 
nastúpili na tri lajny a aj to svedčilo o tom, že dnes nechceli nič podceniť. 

Od úvodného hvizdu sa na pľaci začalo odvíjať zaujímavé hokejbalové divadlo. Žiaden z 
tímov nechcel príliš otvoriť hru a v úvode to bolo najmä o pozornej defenzíve. Právnici sa 
snažili držať snajperov z prvej lamačskej lajny čo najďalej od svojho gólmana a naopak, 
SAVkári verní svojmu hernému štýlu kombinovali a pokúšali sa domáce hradby všemožne 
dobývať... S pribúdajúcimi minútami úvodného dejstva sa však ukazovalo, že hostia majú 
navrch - po niekoľkých nepotrestaných fauloch domácich hráčov, ktorí zaťahovali "ručnú 
brzdu" v poslednej chvíli, sa predsa odhodlal inak dobre pískajúci Bičko k vylúčeniu a SAVka 
presilovku využila. V jej druhej minúte totiž Tomi Thron prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste 
vrátane, tradične dobre chytajúceho, domáceho gólmana - 0:1. Od tohto momentu sa začalo 



hrať "hore-dolu" - domáci Právnici totiž pochopili, že ak chcú vyrovnať, musia sa viac tlačiť 
pred bránu hostí. Predviedli niekoľko pekných kombinačných akcií a niekoľko nebezpečných 
striel - keď sa im však aj podarilo prekabátiť pozornú obranu SAVky, v jej bráne dnes opäť 
exceloval veľmi dobre chytajúci Peňo, ktorý všetko vyriešil. Útočenie domácich bolo vodou na 
mlyn hostí a tak do konca tretiny po peknej kombinačnej akcii druhej lajny Jurko strelil druhý 
gól - 0:2. Počas prestávky sme si povedali, že bude dôležité v úvode zachytiť očakávaný 
nápor Právnikov a hrať zodpovedne v obrane. Stratégia dobrá, no jej realizácia v úvode 
trošku "pokrivkávala"... Domáci v snahe čo najskôr streliť kontaktný gól zatlačili a mali 
navrch. Mali aj dve veľmi dobré šance, ktoré však Peňo zlikvidoval...no to nebol koniec. O 
chvíľu po ojedinelom útoku hostí v tejto fáze hry a strate loptičky zrazu zazvonila za Peňom 
žŕdka-mali sme šťastie, no tento "zvonček" bol pre SAVku potrebný. Opäť sme sa dostali do 
zápasu a pre zmenu prišli naše minúty. Všetky tri lajny si dokázali vytvoriť tlak a zrazu 
nevedeli domáci kam skôr skočiť. No aj oni mali dnes v bráne oporu a tak sa dlhšie skóre 
nemenilo. Hokejbal sa prítomným divákom musel dnes naozaj páčiť - oba tímy predvádzali 
výbornú hru a ponúkli množstvo dramatických situácií. Najskôr po bratskej spolupráci Alfíkov 
a prihrávke staršieho zakončoval ten mladší do brvna, no asi v polovici tretiny vyrazili hostia 
do brejku 2na1, kombinácia však nevyšla tak ako by si predstavovali...zdalo sa, že akcia je 
stratená, no vtedy zabojoval Alfi ml., presadil sa proti obrancovi a nechytateľnom bombou od 
ždre strelil veľmi dôležitý tretí gól - 0:3! Domáci zostali na malú chvíľku zaskočení a skúsení 
SAVkári to dokonale využili - po peknej kombinácii prvej lajny sa presadil Slobi a strelil ďalší 
gól - 0:4. Právnici začali ešte viac tlačiť - bolo to pochopiteľné, pretož bez gólu nemohli 
pomýšľať na úspech a tak v duchu hesla "buď - alebo" pálili takmer všetko na bránu. 
Strelami to však nešlo a preto prišli na rad aj ďalšie kombinácie, po ktorých sa ocitali v 
nebezpečnej blízkosti SAVkárskej bránky. Po jednej takej akcii a prudkej strele opäť zvonila 
žrď - a to už mali domáci aj smolu - lopty sa zmocnili v tej chvíli už riadne "zatavení"  
hráči druhej lajny, stačili prestriedať a po bleskovom výpade Ceca s Alfim st. sa dočkal gólu 
aj tretí útok - druhý menovaný totiž nekompromisne premenil prihrávku Ceca na piaty gól - 
0:5... A bola pohoda...vlastne mala byť. Do konca tretiny totiž veľa nechýbalo, no stalo sa 
nám to, čo som už neraz v komentári spomínal... Zbytočná strata koncentrácie a v 
posledných troch minútach dva góly domácich po veľkých individuálnych chybách (druhý 
dokonca pár sekúnd pred klaksónom) a zrazu bolo zbytočných 2:5. Treba však objektívne 
povedať, že domáci si za svoju aktivitu tieto zásahy určite zaslúžili!  Pred tretím dejstvom sa 
tak ešte črtalo napätie - no už neprišlo k žiadnemu SAVkárskemu výpadku a tak si so 
všetkými šancami Právnikov poradili... Obrana do tesnej blízkosti Peňovej brány takmer 
nikoho nepustila a naopak, neustále útočné výpady nedovoľovali domácim vyvinúť väčší 
súvislý tlak. Je pravdou, že aj v tejto tretine zazvonila 2x za Peňových chrbtom žrď (ten si 
dnes obe bránky postavil veľmi dobre...) no aj na druhej strane "zazvonilo" po strele Alfiho 
st... SAVkári mali potom ešte niekoľko veľmi dobrých príležitostí na skórovanie (najmä Miňovi 
dnes nešlo tak ako v predchádzajúcich zápasoch a spálil, čo sa dalo...a asi aj to, čo sa už ani 
nedalo :o)). Napokon sa v tejto tretine presadil po peknej individuálnej akcii už iba Slobi, 
ktorí "vyškolil" dvoch obrancov a strelou nedal gólmanovi žiadnu šancu - 2:6. A to bola teda 
dnes definitívna bodka za týmto veľmi dobrým a dramatickým zápasom, ktorému určite 
nechýbala kvalita. Konečný výsledok zápasu zároveň znamená, že SAV si po druhýkrát 
definitívne vybojovala pohár za víťazstvo v základnej časti... Skvelé páni! Sme však iba na 
polceste...ten druhý pohár by bol určite cennejší. K tomu však vedie ešte ďaleká cesta, cesta 
pokory a ďalších kvalitných výkonov... 

Z individualít si dnes určite zaslúži absolutórium Miki (0+3), ktorý sa po dvojtýždňovej 
absencii vrátil do zápasovej praxe a predviedol výborný výkon vzadu a dokázal aj efektívne 
podporovať útok - veď svojim parťákom v prvej lajne pripravil všetky tri góly. Veľmi dobrý 
bol aj dnes Peňo, ktorý v rozhodujúcich fázach zápasu mužstvo skvele podržal, no a tento 
zápas chutil určite aj Slobimu (2+0) a Jurkovi (1+1). Pred nami je posledný zápas základnej 



časti, budúci týždeň nás čakajú Hurikáni a tak si treba vytvoriť pohodu pred rozhodujúcimi 
bojmi v play-off!  

   (ra) 

 

18.kolo: 

SAV Lamač - HBC Hurricanes   38:1  (12:0, 16:1, 10:0) 

 A máme za sebou základnú časť súťaže... Minulotýždňový komentár som zakončil prianím, 
aby sme si vytvorili pohodu pred play-off... To sa podarilo dokonale - tento zápas totiž ukázal 
rozdiel niekoľkých tried medzi oboma súpermi.  Pri všetkej úcte k súperovi, dnes to nebol ani 
poriadny tréning... Hostia sa síce od úvodného buly naskladali pred vlastnú bránu v snahe 
prehustiť priestor pred brankárom, no zámer im ako ukazuje konečný rezultát, vôbec 
nevyšiel... Na tomto stretnutí tak  vlastne nie je čo komentovať a ani opisovať... 

Za zmienku tak dnes stojí hádam iba skutočnosť, že po dnešnom stretnutí si osobné 
štatistiky vylepšili viacerí hráči a dvaja z nich, Roman Minárik (Miňo) si utvoril osobné 
sezónne bodové maximum (37 bodov) a Miro Mancál (Ceco) pokoril hranicu 500bodov v 
kariére, oslavovali také svoje malé "jubileá"... Obom spoluhráčom srdečne gratulujeme! A 
aby som nezabudol, Milis po zápase skonštatoval, že štyri góly v jednom zápase hádam ani 
ešte nestrelil...  Preto miesto rozsiahleho komentára radšej iba uvediem bodové zápisy dnes 
zúčastnených hráčov a skonštatujem, že už teraz sa všetci tešíme na rozhodujúce zápasy o 
titul... 

  ..... Peňo 0+2, Milis 4+1, Tomi 1+3, Miňo 5+6, Jurko 4+4, Pali 4+1, Alfi ml. 4+5, Ceco 
10+6, Alfi st. 6+10 ..... 

  

   (ra) 

PLAY-OFF 

 

štvrťfinále - 1.zápas: 

SAV Lamač - HBC Greenhorns   10:6  (3:3, 2:1, 5:2) 

Uff....to bola šichta...!! Máme to našťastie zdarne za sebou, no stálo to mnoho síl... Bolo to 
mdlé, nevýrazné, bez potrebnej iskry....no proste zlé... Bol to typický úvodný zápas play-off, 
ktorý iba potvrdil starú známu pravdu, že play-off je iná súťaž ako regulárna sezóna a 
prináša so sebou zvláštny náboj a veľakrát prekvapujúce zápletky a aj výsledky. A na 
prekvapenie dnes v Lamači siahali aj hosťujúci Zelenáči, ktorí sa naozaj na svoj historicky 
prvý duel v play-off pripravili (a najmä správne nabudili) na výbornú a predviedli hádam svoj 
najlepší výkon za posledné roky!  Na druhej strane, SAVka jeden z tých slabých...teda v 
prvých dvoch tretinách určite. 



Od začiatku bolo na domácich totiž vidieť akýsi, úplne nepochopiteľný, kŕč... Viazla súhra, 
absentovala presná prihrávka a bojovnosť, ktorá víťaza základnej časti zdobila po 
celú sezónu ostala asi niekde "v šatni"! Prítomní diváci si iba od údivu pretierali neveriacky 
oči, či naozaj dnes hrá SAVka a či nie sú v jej dresoch oblečení iba nejakí náhodní okoloidúci, 
ktorí nemali ráno čo robiť a tak prišli na hokejbalové ihrisko... V úvodnej tretine to bol 
vlastne boj SAVkárov so svojimi chybami a vlastnou nemohúcnosťou, ktorá celkom logicky 
na začiatku vyústila do dvojgólového vedenia Zelenáčov, ktorí vidiac, že dnes nemajú čo 
stratiť, dali do toho všetko a využili dve naše neuveriteľné chyby - 0:2... Potom sa síce 
podarilo Cecovi strelou znížiť, no takmer vzápätí hostia opäť po prečíslení 2na1 skórovali a 
bolo 1:3! A horor pokračoval aj ďalej...bolo to až neuveriteľné, koľko, tenisovou 
terminológiou povedané, "nevynútených" a najmä úplne zbytočných chýb sme sa naďalej 
dopúšťali - v týchto fázach sme naozaj mohli byť radi, že prehrávame iba o dva... To bolo už 
všetkým jasné, že dnes to pohoda určite nebude a že bude treba tento zápas doslova a do 
písmena ubojovať! Do konca tretiny presne takto SAVka dokázala skóre vyrovnať, po 
zásahoch Tomiho a Alfiho ml. sa išlo "do šatní" za stavu 3:3. Sranda končila a preto padli na 
striedačke aj tvrdšie slová, no dôležité bolo aby sme sa jednoducho vrátili k našej starej 
dobrej hre... Od úvodu druhej časti to tak žiaľ nevyzeralo - hostia totiž cítili svoju šancu a 
domácej obrane doslova podkurovali. Nebyť vtedy Peňa v bráne, určite by sme prehrávali...v 
týchto fázach jednoznačne podržal! Od polovice tretiny sa domácim však podarilo, konečne 
aj po pekných kombináciách, odskočiť na dva góly - 5:3 a vyzeralo byť hotovo... Nastala 
však ďalšia absolútne nepochopiteľná fáza, kde domáci doslova púšťali hostí do zápasu 
neuveriteľnými individuálnymi chybami a tí nimi určite nepohŕdli - dnes im totiž takmer 
všetko vychádzalo a po využití druhej presilovej hry v zápase sa dotiahli na jeden gól -
 5:4 pre SAV a skončila druhá tretina... Až v tej poslednej sa domáci konečne definitívne 
prebrali - konečne to bola hra hodná víťaza základnej časti...pekné strely, kombinácie, 
no najmä zodpovednejšia hra a príkladná bojovnosť... To všetko napokon postupne vyústilo 
vo vedenie 7:4 a aj keď hostia dokázali zase znížiť, domáci pridali ďalšie góly navrch - 9:5. 
Neskôr síce hostia ešte strelili jeden gól, no napokon posledné slovo v zápase mali domáci a 
tak sa úvodné stretnutie skončilo výsledkom 10:6. V sérii tak favorit vedie 1:0, no už teraz je 
všetkým jasné, že doma budú Zelenáči iste rovnako nepríjemným súperom...      

Napokon teda rozhodli vari iba väčšie skúsenosti SAVky s takýmito zápasmi. Presadili sa totiž 
dve najväčšie opory domácich - Slobi (4+2) a Alfi ml. (3+4), no na druhej strane si treba 
úprimne povedať, že najväčšie chyby dnes spravila práve naša elitná formácia... Darmo, v 
play-off nie je nikto prorokom, no chalanom slúži ku cti, že si to uvedomili a robili do konca 
stretnutia všetko pre to, aby to odčinili. Dnes v tom však neboli sami - zle sme totiž hrali 
naozaj všetci. Vlastne, podľa mňa (a môžete so mnou kľudne nesúhlasiť), sa predsa našli 
dvaja, ktorí takmer nechybovali - myslím si, že dnes odohral svoj najlepší zápas za posledné 
roky Milis, ktorý spoľahlivo bránil a ešte podporoval aj útok (čo on určite nemá v popise 
práce) a tiež Jurko, ktorý neúnavne behal hore-dole a často "hasil" aj za svojich parťákov z 
útoku... Nakoniec to teda dopadlo podľa predpokladov a prognóz....no rozdiel 24 bodov v 
tabuľke po základnej časti cítiť rozhodne nebol! Na záver preto dovoľte zložiť 
poklonu súperovi - chalani, dnes ste boli naozaj dobrí a určite ste si nepočínali ako Zelenáči!   

   (ra) 

 

 

 



štvrťfinále - 2.zápas: 

 HBC Greenhorns - SAV Lamač   6:11  (1:2, 3:2, 2:7) 

Máme to za sebou - štvrťfinále sme zvládli a pred nami je tak, po tretíkrát v rade, 
semifinále... Vďaka o niečo zlepšenému výkonu oproti prvému stretnutiu to bolo víťazstvo 
ešte o jeden gól výraznejšie...a to aj napriek tomu, že domáci Zelenáči podali opäť dobrý 
výkon. Výsledky ostatných zápasov rozhodli o tom, že v našom prípade si zopakujeme 
minuloročné semifinálové zápasy s tímom Hancop MO&DE. Všetci teda verme, že na rozdiel 
od minuloročnej série, to bude tento rok s opačným výsledkom... 

 Takže vážení, poriadne zregenerovať, troška potrénovať (...podotýkam, že nie v piatok 
večer...) a pozitívne sa naladiť! V sobotu sa vidíme... 

    (ra) 

 

semifinále - 1.zápas: 

SAV Lamač - Hancop MO&DE 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) 

Dlho očakávané semifinále začalo... Úvodné dejstvo bolo na programe v Lamači, no favorita 
v tomto zápase bolo ťažké hľadať. Zákony play-off velili domácej SAVke využiť prvý zápas 
na víťazstvo, hostia však, na základe dlhodobých štatistík v stretnutiach týchto súperov, tiež 
neboli bez šance... V Lamači sa v príjemnom počasí zišla tradične dobrá divácka kulisa a tak 
oba tímy, ktoré nastúpili na plnohodnotné tri lajny, mohli od začiatku predvádzať to 
najlepšie, čo v nich je... 

To, že sa bude na čo pozerať predviedli domáci hneď v úvodnej minúte, keď po vyhranom 
buly vystrelili na bránu hostí a loptička skončila na brvne...! Brankár hostí na strelu ani 
nezareagoval...ktovie ako by sa zápas po tak rýchlom góle vyvíjal. Celá úvodná tretina sa 
niesla z oboch strán predovšetkým v duchu pozornej obrannej hry a rýchlych výpadoch na 
bránku súpera. Nikto nechcel spraviť chybu, ktorá pri vyrovnanosti tímov mohla byť kľudne 
rozhodujúca. Diváci si v tejto tretine užívali dostatok napätia - videli pekné kombinácie, tvrdé 
strely a niekoľko individuálnych prienikov, s ktorými si však pozorní gólmani na oboch 
stranách poradili... Na domácich hráčoch bolo vidieť, že ich hra sa oproti štvrťfinálovej sérii 
zmenila o 180o - bola to úplne iná SAVka ako vo štvrťfinálovej sérii... Hancopáci verní svojej 
tradičnej tvrdej, ale férovej hre založenej na častom fyzickom kontakte šlapali tiež naplno a 
tak sa prítomní fans rozhodne nenudili. Čakalo sa na chybu, ktorá by priniesla zmenu 
skóre...a tá prišla, žiaľ pre domácich, na ich strane. SAVka hrala presilovku, no domáci si pri 
rozohrávke nerozumeli a hostia ľahko skórovali - 0:1! Napriek tomu, že domáci ešte v tej 
istej presilovke mali dve dobré možnosti na vyrovnanie, skóre sa už v tejto tretine 
nemenilo... Druhé dejstvo si zachovalo všetky prvky dramatičnosti - oba tímy pokračovali vo 
výbornom výkone a tak si žiadny mančaft nemohol dovoliť akékoľvek poľavenie. Domáca 
SAVka sa celkom pochopiteľne tlačila pred bránu Hancopákov čoraz častejšie, vypracovala si 
dostatok šancí, no hosťujúceho brankára nie a nie prekonať... Podarilo sa to až po 
nenápadnej akcii v polovici stretnutia, keď a po nie veľmi prudkej strele dostala loptička 
konečne do siete - 1:1. SAVkári nepoľavovali a snažili sa práve teraz hostí "zlomiť" ďalším 
gólom, tlačili sa pred gólmana hostí a v týchto chvíľach hostia často nevedeli kam skôr 
skočiť... Tlak domácich vyústil do faulu hostí a tak sa naskytla v zápase druhá šanca na 
využitie presilovky - tentokrát sa to po presne mierenej strele aj podarilo a domáci otočili 



stav - 2:1! Hostia sa však rýchlo "otriasli" a ešte do konca tretiny domácim nebezpečne 
párkrát "podkúrili" - skóre sa však nemenilo. Otázka pred začiatkom tretieho dejstva tak bola 
jasná - podarí sa hosťom vyrovnať, alebo domáci dokonale vývoj zápasu otočia? Tempo bolo 
rýchle, akcie sa striedali a rýchlo prelievali z jednej strany na druhú, pribúdalo tvrdých, ale 
férových, súbojov pri mantineloch...obaja gólmani boli v týchto fázach zápasu hlavnými 
postavami stretnutia... Dlho sa stav nemenil, potom však domáca prvá lajna zabojovala pri 
mantineli v útočnej tretine a osamotený hráč domácich nedal zoči-voči gólmanovi najmenšiu 
šancu - 3:1. Hostia sa však rozhodne neplánovali vzdať - vrhli všetky sily do útoku, no 
dokázali si v týchto fázach vypracovať vari iba dve veľké príležitosti, ktoré však nepremenili. 
Pozorná domáca obrana sa snažila všetko nebezpečie zažehnávať, čo sa jej aj dlho darilo, 
potom však prišla presilovka hostí, ktorú oni vedia a po jej využití prišlo zníženie - 3:2...a 
črtala sa dráma až do konca... A presne tak to aj bolo, hostia začali hrať vabank, zatlačili 
SAVku pred jej bránu, no gól už dať nedokázali... Naopak, domáci si na svoju šancu počkali a 
keď hostia v závere odvolali brankára, skóre tohto zápasu spečatili strelou do prázdnej brány 
- 4:2. 

Je za nami prvé dejstvo semifinále - výborné predstavenie a vyrovnaný zápas (presne podľa 
očakávania), v ktorom si nakoniec šťastenu priklonili na svoju stranu domáci SAVkári. Hostia 
neboli slabším tímom, no v konečnom dôsledku dokázali streliť o dva góly menej ako domáci 
a to rozhodlo. O týždeň tak budú mať možnosť súperovi prehru vrátiť na domácom 
ihrisku...budú to mať však určite ťažké, pretože domáci dnes predviedli neuveriteľný tímový 
výkon a bojovnosťou dokázali nahradiť aj chýbajúcich spoluhráčov. Séria nie je zďaleka 
rozhodnutá - a preto je nevyhnutné aby SAVkári predviedli rovnaký bojovný výkon aj na 
súperovej pôde, keď chcú byť úspešní... Všetci veríme, že sa tak stane...! Tak o týždeň, 
priatelia. 

(ra) 

semifinále - 2.zápas: 

 Hancop MO&DE - SAV Lamač   0:1  (0:0, 0:1, 0:0)  

 

Paráááááááda, páni! To bol dnes "match"...... Po jednom z najlepších tímových výkonov za 
posledné roky je SAVka vo finále...a v najkratšom možnom čase... Oba tímy nastúpili opäť na 
kompletné tri útoky a tak bolo zrejmé, že v tomto zápase bude potrebné rozumne rozložiť 
sily a vydržať s nimi až do konca.    

Od úvodného hvizdu sa začalo odvíjať výborné predstavenie. Domáci Hancopáci, ktorí museli 
dnešný zápas bezpodmienečne vyhrať ak si chceli uchovať nádej na postup, vrhli všetky sily 
do útoku. Hosťujúca SAVka však nezaostávala nasadením ani bojovnosťou a tak sa v prvej 
tretine rodili šance na oboch stranách. Spočiatku išlo najmä o strely zdiaľky, s ktorými 
si obaja pozorní gólmani hravo poradili, no s postupom času sa rodili aj vyloženejšie 
šance... V duchu dôležitosti zápasu bolo prekvapujúce, že najmä na strane v pohode hrajúcej 
SAVky, ktorá si v krátkom časovom rozpätí vytvorili dve naozaj tutovky - najskôr nedokázal 
zasunúť osamotený hráč loptičku do takmer prázdnej bránky a potom hostia po výbornej 
prihrávke za obranu nepremenili samostatný nájazd... Domáci sa snažili odpovedať zvýšenou 
aktivitou, no do súvislejšieho tlaku sa vďaka rozumnej a najmä obetavej hre hostí nedostali. 
SAVka sa v týchto fázach zápasu nepustila do nejakého bezhlavého útočenia, naopak, 
sústredila sa na pozornú obranu a rýchle brejky....svojej ďalšej šance sa samozrejme 
dočkala, no v koncovke opäť neboli hostia úspešní. Pred záverom prvej tretiny ešte pohrozili 



domáci, no takisto stroskotali na opore v bránke hostí - Peňovi. Do "šatní" sa tak išlo za 
bezgólového stavu... Ak sa dá o úvodnom dejstve povedať, že sa v ňom hral dobrý hokejbal, 
tak dejstvo druhé si zaslúži určite prívlastok ..."výborné..."  To, čo v druhej tretine predviedli 
oba tímy, znesie aj tie najprísnejšie kritéria - obrovské nasadenie na oboch stranách, výborné 
kombinačné akcie, tvrdé strely a konečne aj korenie hokejbalu - gól...a pre nás do tej 
správnej brány! S pribúdajúcimi minútami sa začala prejavovať, celkom pochopiteľne, 
nervozita na domácej strane. Častejšie boli tvrdé strety pri mantineloch a pri rodiacich sa 
protiútokoch SAVky aj fauly - po jednom takom rozhodca nemal inú možnosť a vylúčil 
domáceho hráča. Prvá presilovka hostí - veľmi dobre sme si aj pred zápasom uvedomovali, 
že práve tieto situácie môžu byť rozhodujúce - ktorú veľmi dobre rozohrali a po niekoľkých 
rýchlych výmenách loptičky prišla tvrdá strela priamo do vinkla, domáci gólman bol bez 
šance - 0:1!  Pre ďalší vývoj stretnutia veľmi dôležitý moment - tempo stretnutia sa ešte viac 
zvýšilo a najmä domáci Hancopáci boli na rade... A naozaj, v týchto fázach prebrali iniciatívu, 
no pred bránku SAVky sa dostávali iba sporadicky, obrana hostí totiž stále fungovala veľmi 
dobre. Skúšali to teda strelami zo strednej vzdialenosti, ale aj ľahkým nahadzovaním loptičky 
(vieme aké čudné góly vedia padnúť...) - všetko bezvýsledne. Na druhej strane sa dostala 
SAVka k ďalším dvom presilovým hrám, no v nich už nebola taká úspešná a tak sa skóre 
nemenilo... Po druhom dejstve boli bližšie k finále hostia, no ešte nebol koniec... Tretia 
tretina bola rovnako dramatická ako dve predchádzajúce. Hancopáci vsadili všetko na jednu 
kartu, museli riskovať a útočiť, no do výrazného tlaku sa nie a nie dostať... V týchto fázach 
mali mierne navrch, no hostia neustále hrozili a vypracovali si aj ďalšie šance - v koncovke 
však neboli dosť dôrazní a tak sa skóre nemenilo... Domáci hráči sa dočkali presilovky až v 
záverečnej tretine a zahrali ju naozaj veľmi dobre - uzamkli hostí pred ich bránou a pálili ako 
pri Verdune, proste z každej pozície - všetko však riešil vynikajúci Peňo. Domáci boli z neho 
už nervózni a tak sa stupňovala aj ich agresivita, ktorá im však iba uberala sily a k ničomu 
neviedla... Hostia rozumne kúskovali hru, držali loptičku na svojich hokejkách a neustále 
hrozili nebezpečnými kontrami. Pri buly v obrannej tretine však spravili chybičku a po (asi) 
nezavinenom strete išli hostia opäť iba do dvoch - domáci tak dostali jednu s posledných 
šancí na zvrat v zápase. Tak ako v prvej presilovke, "uzamkli" hostí pred ich bránu, mali aj 
dve naozaj tutovky - prvú strelu zastavila zrď a druhú opäť famózne zlikvidoval Peňo!  Práve 
toto bol zákrok zápasu... Po skončení presilovky sa však dostali do šancí aj hostia, no ani oni 
v koncovke neuspeli... Blížil sa koniec zápasu, bol čas na domácu power-play, no hostia to 
veľmi dobre vedeli a držali loptičku na vlastných hokejkách. Záverečné minúty už dohrávali 
oba tímy na dve lajny, v strhujúcom tempe sa však hra odohrávala najmä v strednom 
pásme... V samom závere sa predsa domáci dostali ku krátkej hre bez brankára, no bolo to 
už iba také "búšenie na náhodu"... Skóre sa nezmenilo a na strane hostí 
prepukla nefalšovaná finálová radosť!   

Je za nami semifinále - výborné predstavenie z oboch strán... Úspešnejšia bola 
zaslúžene SAVka, ktorá si tak zahrá vo finále ligy po roku 2010 druhý krát. Vtedy neuspela 
práve so svojím tohtoročným semifinálovým súperom - tak dúfajme, že tento 
rok bude výsledok finálovej série opačný... Dnes to bol opäť výborný tímový výkon, všetci 
SAVkári bojovali ako jeden muž, dodržali do bodky zvolenú taktiku, boli trpezliví a čakali na 
svoje príležitosti, ktoré aj prišli... To, že napokon padol iba jeden gól, nebolo vôbec dôležité - 
bol totiž víťazný a vlastne aj finálový! Všetci, ktorí mali dnes na sebe dres SAV Lamač 
ukázali, že to klubové srdiečko majú na správnom mieste - patrí im za to úprimná vďaka! 
Keďže dnes zápas vyhrala SAVka ako tím, asi by sa nepatrilo vyzdvihovať jednotlivcov - ja 
však spravím tentokrát výnimku - o dnešné víťazstvo  sa (ešte o kúsok viac ako tím) postaral 
vynikajúci Peňo v bránke...to, čo predviedol bolo totiž naozaj na "Oscara"!  

O týždeň tu bude teda vytúžené finále! Výsledok druhej semifinálovej série rozhodol o tom, 
že súperom SAV Lamač bude druhý lamačský tím LA"3" prešpikovaný viacerími 



extraligovými hráčmi... Diváci sa teda majú na čo tešiť, dúfam, že ich príde čo najviac... My v 
SAVke sa totiž tešíme veľmi, že páni.... :o) ?!          

(ra) 

 

finále - 1.zápas: 

SAV Lamač - Lamač"3"   2:9  (0:1, 2:4, 0:4)  

To bol teda debakel, vážení - a žiaľ, úplne zaslúžený! Páni, takto by to teda nešlo... Kde 
ostala tá SAVka zo semifinálovej série? Kde bol jej bojovný, tímový výkon, ktorý ju zdobil? To 
veru netuším ani ja a asi ani nikto z prítomných divákov... Asi sa stratil kdesi po ceste z 
minulého zápasu do Lamača... Nečudujme sa preto výsledku... Hostia dnes vyhrali zaslúžene 
- a najsmutnejšie na tom je, že sa ani veľmi nenatrápili (na päť gólov sme im doslova nahrali 
sami a ten zvyšok...škoda komentovať). Aká škoda, na tento zápas sme sa tešili celý rok a 
potom ho takto "zahodíme"... No čo už, späť to nevrátime... 

Máme za sebou úvodný zápas finálovej série - veľké "lamačské" finále sa začalo...! Tento 
historický počin si iste zaslúži, aby sme si uviedli aj zostavy oboch tímov. Domáca SAV Lamač 
nastúpila v tradičnej zostave Pšenko - Mikuš, Alföldy J., Sloboda, Thron T., Juruška, Mancál, 
Šurlan, Minárik, Bizoň, Alföldy R. a hostia z LA"3" v zostave Hinšt - Mikulčík, Cajchan, Thron 
B., Čapka, Kečkeš, Božík, Danko, Dudák, Murányi, Porubský, Horínek, Strnád... Že sú Vám tie 
mená nejaké povedomé...no z úplne iných zápasov? Nemýlite sa, sú to totiž takmer všetko 
extraligoví hráči, Dušan Danko dokonca reprezentant Slovenska, ktorý si onedlho v 
najcennejšom drese zahrá na blížiacich sa Majstrovstvách sveta v Kanade...a aby bolo jasné, 
nie sú to iba len také nejaké mená...veď sme dnes videli na vlastné oči štyroch 
aktérov extraligového finále, ďalších dvoch účastníkov semifinále 
spomínaného reprezentanta. Nejaké pochybnosti?  Áno, aj to je v tej našej „slávnej” BAHbL 
možné... Pýtate sa, koľko Lamačanov teda vlastne v drese hostí nastúpilo? Ja Vám to 
uľahčím - až jeden (pardón, aby som niekomu neukrivdil, Johnnyho v bráne už vpodstate 
tiež považujeme za Lamačana, keďže má nejaký ten rôčik v SAV Lamač odohraný :o)...) a 
viac už nik...Čo na tom, že v základnej časti odohrali títo extraligisti minimum zápasov (ak 
vôbec na nejaký nastúpili...) a naopak Lamačanom, ktorí celé play-off vybojovali, ostalo iba 
miesto na tribúne...Už teraz chápete tie úvodzovky v prívlastku "lamačské" finále? Stále Vás 
ešte trápi nejaká otázka? Aha, že ako je možné vymeniť na play-off takmer celý tím? No, 
veď som Vám už vravel, v našej lige je možné takmer všetko... Zahnal som teda už všetky 
pochybnosti? No dobre, tak ale už naozaj poslednú...trápi Vás ešte tá, že prečo neprišiel na 
FINÁLE delegovaný rozhodca? Ako som vravel, v našej lige je možné nie "takmer", ale naozaj 
všetko... O tom som však hovoriť (resp.písať) nechcel, to je totiž na inú debatu... Ja som iba 
chcel, ako som už bol vravel v úvode, výber extraligy dnes vyhral úplne zaslúžene (a to 
myslím smrteľne vážne a úprimne)! A to bolo predsa najpodstatnejšie...veď na to sa prišli 
diváci pozrieť, ako to dnes dopadne, že...? SAVka dnes zahrala veľmi slabo, slabúčko a preto 
ten rezultát. Prepáčte mi teda moje malé odbočenie, vráťme sa radšej k tomu, čo sa vlastne 
na "pľaci"dnes odohralo... Alebo, viete čo? Nebudeme to dnes viac rozoberať - tak som sa 
rozhodol... Nech to totiž dopadne akokoľvek, lamačský hokejbal bol, je a vždy bude tím SAV 
LAMAČ...a nie nejaký extraligový výber! 

Tento posledný odstavec preto použijem už iba ako taký "mesidž" do našich vlastných 
radov... Páni, preskákal som v hokejbale už naozaj takmer všetko, odohral som stovky 
zápasov a môžem Vám zodpovedne prehlásiť, že o titul sa nechodí "...iba zahrať...", ten si 



treba sakramentsky tvrdo vybojovať!!!  Spravte si teda vo vlastných hlavách poriadok, ja 
som sebareflexiu urobil už hodinu po zápase... Spomeňme si na to, čo nás zdobilo celú 
sezónu!! Nemyslime na to, že sme dostali debakel - veď je to "iba" prehra, a je úplne jedno 
o koľko gólov... Už Vám zapína...(?)...na našej misii sa predsa nič nezmenilo...stále sme totiž 
iba dve víťazstvá od vytúženého titulu, presne tak, ako na začiatku série!         

(ra) 

 

finále - 2.zápas: 

 Lamač"3" - SAV Lamač   6:8  (2:2, 3:3, 1:3)  

Sobota, 25.5.2013....pre SAVku zápas sezóny, zápas o všetko.... Prehra = koniec, výhra = 
pokračujúca šanca na titul... Výsledok? Jeden z našich najlepších výkonov v tejto sezóne...! 

Domáci LA3 opäť takmer so všetkými svojimi extraligovými posilami, so štyrmi formáciami a 
v dobrej, takmer majstrovskej nálade s pripravenými oslavami (vrátane gulášiku...iste 
chutného) a na strane druhej skutoční, roduverní Lamačania zo SAVky, odhodlaní nechať na 
ihrisku úplne všetko - srdce, dušu, možno aj vnútornosti ak by bolo treba, no predovšetkým s 
vôľou odčiniť "výbuch" z prvého finálového zápasu. V priebehu týždňa si každí z nás 
uvedomil, že iba výkon o 100% lepší nás udrží aj naďalej v hre o vytúžený titul... Vedeli sme, 
a boli sme na to pripravení, že chalani z LA3 opäť na nás vyletia ako býk na červené súkno, 
budú sa snažiť nás prehnanou agresivitou (aj za hranicou dovoleného) zastrašiť a čo najskôr 
rozhodnúť o svojom víťazstve a tým aj o konci finálovej série. Tak aj bolo, pomerne rýchlo 
sa ujali vedenia a cítili sa komfortne. Tentokrát sme im to ale v žiadnom prípade nemienili 
uľahčiť ako v zápase č.1 - bojovali sme, zrážali sme sa v rohoch, tlačili sa pred bránku 
súpera a snažili sme sa predvádzať to najlepšie, čo v nás bolo... Prítomní diváci, ktorí boli aj 
na prvom zápase nás nespoznávali, neboli si istí, či to hraje ten istý tím... Ale áno, boli sme 
to my SAVkári, no v úplne inom "prevedení"  :o)... Tento zápas od začiatku spĺňal aj tie 
najprísnejšie hokejbalové kritériá, bolo to predstavenie hodné finále. Skóre sme otočili, 
bojovali sme ako levy, neustále sme súperovým hráčom kazili ich hru, kombinácie a popri 
tom sme ešte aj nebezpečne ohrozovali gólmana v ich bráne... Na súperových posilách bolo 
vidieť, že taký odpor nečakali... Nečakali ani to, že v tomto zápase budú musieť častejšie 
tráviť čas aj na trestnej lavici - hups!, dnes totiž prišiel aj rozhodca, ktorý vedel pískať a 
fauly trestal...a že ich nebolo málo na oboch stranách! Trojkári vyrovnali a po prvej tretine 
tak na tabuli svietila "plichta"... Stretnutie malo šťavu aj v druhom dejstve. Diváci si 
rozhodne prišli na svoje, pekných akcií na oboch stranách pribúdalo, kombinácie často zožali 
potlesk... Dnes (podľa zápisu) domáci LA3 dali gól navrch a keď to nevyšlo v prvej tretine, 
teraz už dúfali, že nás zlomili... Sorry chlapci, dnes to bola úplne iná SAVka ako v prvom 
zápase - bolo nám jedno, kto proti nám hrá, jednoducho sme nechávali na ihrisku srdce a 
tak sme bojovali ďalej... Zo stavu 3:2 bolo zrazu 3:5 a to zase chvíľu "nechápal" súper... 
Pustili sme ho však opäť do hry - v presilovkách skórovali (bolo vidieť, že ich majú chlapci 
zlatí, extraligoví perfektne nacvičené - veď hádam na tých tréningoch aj niečo robia) a preto 
aj po druhej tretine bolo remíza - 5:5. Rozhodnúť teda mala tretina záverečná... A znova to 
boli domáci, ktorí k dvom gólom za sebou v závere druhého dejstva pridali ďalší a razom 
viedli o jeden... "Tak vari už teraz ten povestný kliniec do rakvy? ", pomysleli si... Kdeže, 
vážení...ani to nás dnes nezlomilo. Všetci sme siahli až na dno svojich síl, neuveriteľne sme 
bojovali, hrali sme doslova jeden za druhého! Dôležité bolo, že góly dnes dokázala strieľať aj 
druhá a tretia lajna, nebolo to len o našej "elitke" a tak sme tentokrát otočili stav zápasu my 
- 6:7! Vtedy aj "legionári" v dresoch LA3 definitívne pochopili, že ak chcú tento zápas vyhrať, 



budú musieť ukázať všetko svoje umenie...a aj ukazovali, pridali ešte o jeden rýchlostný 
stupeň (a to vo fázach stretnutia, kedy viacerí z nás už mali "hmlu pred očami" - priznám sa 
bez mučenia, ja teda určite...vek proste neoklameš...), snažili sa vyrovnať, makali, no SAVka 
dnes chcela a musela proste vyhrať! Všetci sme boli odhodlaní makať až do konca - napriek 
tomu, že súperi lietali po ihrisku ako šarkani a častokrát sme nevedeli, kde nám hlava stojí, 
ubránili sme to! Posledný gól padol do opustenej bránky pri power-play a víťazstvo bolo 
definitívne naše. Po zápase sme boli všetci veľmi šťastní, náš sen o titule sme totiž živili 
ďalej. Súperom tak ostali na striedačke iba tvrdé výčitky a v kotli sa variaci guľáš, ktorý však 
mal mať asi inú príchuť...  

Dnes to bolo víťazstvo charakteru, bol to najlepší výkon SAVky v celej sezóne a presvedčili 
sme sa, že ani extraligové posily (ktoré sú výkonnostne úplne na inom leveli ako hráči v 
BAHbL - to je proste fakt, ktorý každý súdny divák musel vidieť) v drese LA3 to nemajú proti 
partičke chalanov hrajúcim so srdcom za svoje klubové farby, farby SAV Lamač, dopredu 
vyhrané... 

  

finále - 3.zápas: 

SAV Lamač - Lamač"3"   4:6  (0:2, 1:2, 3:2)  

Nedeľa, 26.5.2013....pre SAVku zápas sezóny, zápas o titul.... Výhra = vysnené zlato, prehra 
= striebro... Výsledok? Škoda, veľká škoda...boli sme tak blízko, no zároveň aj ďaleko... 
Zrejme rozhodla nešťastná prvá tretina a bolo z toho, žiaľ, "iba" to striebro... 

Sobotnajší finálový zápas č.2 bol víťazstvom vôle...stál nás však veľmi veľa síl a tie v 
poslednom stretnutí sezóny v dramatickom závere nakoniec jednoducho (a celkom 
pochopiteľne) chýbali... Bohužiaľ chýbali aj Miky z prvej a Milis z tretej lajny, ktorých vyradilo 
z hry zranenie, museli sme tak meniť zostavu a na rozhodujúci zápas povolať doliečených 
Ďuríčka a Peťa, ktorí však v play-off neodohrali ani minútu. Prílev čerstvej krvi sme však radi 
privítali, pretože sme vedeli, ža ak bol druhý zápas ťažký, ten tretí a rozhodujúci bude mega-
ťažký... Vedeli sme, že súperovi legionári majú proste viac natrénované a napriek tomu, že 
nenastúpili všetci, v zápase to poznať bolo... Opäť sme však, hoci plní odhodlania (veď kvôli 
tomuto zápasu sme sa "trápili" celú sezónu), nezachytili úvod stretnutia a zase sme 
prehrávali... Padli dva nešťastné góly po našich chybách, najmä ten druhý od nohy súpera 
po nahodení spoza bránky bol "na šľaktrafenie"...späť to však nevrátime, práve to v 
konečnom dôsledku zrejme rozhodlo. Šancí sme si totiž vytvorili ako maku, kvitoval to aj ešte 
početnejší divácky dav ako včera, no gól nie a nie streliť... Prehrávať v rozhodujúcom zápase 
po prvej tretine o dva góly nie je ideálny scénar - presne to sa nám však stalo, my sme 
to však ešte nevzdali...a nevzdali sme to vlastne až do konca zápasu aj keď už nebolo odkiaľ 
brať síl... V druhom dejstve sme využili presilovku a znížili na 1:2, no iba na chvíľku - takmer 
vzápätí sme totiž dovolili hosťom streliť tretí gól a keďže do záveru druhej tretiny 
pokračovalo naše strelecké prekliatie a skúsení hosťujúci legionári skórovali aj štvrtýkrát, po 
dvoch tretinách bolo 1:4 a to už začalo byť vážne. Pred nami bola posledná tretina sezóny a 
my sme (napriek nepriaznivému stavu) boli odhodlaní stretnutie zdramatizovať a skóre 
otočiť. Tento víkend nás však zastihol vo veľkom odhodlaní a neutíchajúcim nasadením sme 
sa pomaličky, krok po kroku, minútku po minútke v tomto dejstve súperovi približovali... Síl 
sme na rozdávanie už veľa nemali, no boli sme odhodlaní aj dušu vypľuť ako by sme mali 
LA3 titul iba tak darovať... Dali sme do toho naozaj všetko, žiaľ práve v tejto tretine 
ovplyvnili stretnutie "akési čudné vplyvy" a fauly, ktoré sa dovtedy s prehľadom pískali, práve 
po našom znížení na 2:4 akoby "neexistovali"...Už dovtedy víkendové zápasy boleli, no teraz 



to bolelo ešte viac... Nevzdávali sme to, tlačili sme sa viac dopredu, no práve v rozhodujúcich 
chvíľach nás strelecké šťastie opustilo. Hostia začali rozumne naťahovať čas - rôzne diskusie 
s rozhodcom pribúdali, to však k takýmto vypätým zápasom patrí a je to jeden z povolených 
taktických ťahov...to, že rozhodca akosi pri nich "zabúdal" zastavovať čas, nebola ich vina... 
Sekundičky ubiehali a keďže náš gól neprichádzal, udreli hostia z LA3 a vsietili piaty gól - 
stav 2:5 sa vzhľadom na ubehnutý čas javil ako definitívne rozhodujúci. Ale nebol, 
jednoducho sme kdesi našli posledné zvyšky síl a vsadili sme všetko na jednu kartu - útočnú. 
Bolo nás plné ihrisko a za každú cenu sme chceli streleckú smolu prelomiť - podarilo 
sa...padol tretí gól a keď do konca zápasu chýbalo asi päť minút čistého času aj štvrtý - 
razom bolo už iba o gól 4:5! To bol zvrat, hostia už nečakali, že by sme sa vzchopili, no teraz 
museli ešte aj oni bojovať naplno o víťazstvo. Času veľa neostávalo, dali sme do toho 
všetko, ale práve vtedy prišlo veľmi prísne vylúčenie nášho hráča a 2:35min. pred koncom 
tretej tretiny to znamenalo našu už len malú šancu vybojovať si aspoň predĺženie... Hoci sme 
sa v presilovke dobre bránili, museli sme sa pokúsiť o strelenie gólu. To však nevyšlo, 
naopak, pár sekúnd pred návratom nášho hráča vystrelili hostia od polovice ihriska a loptička 
skončila v sieti... A to bol naozaj koniec, hostia už tých pár sekúnd ubránili... Škoda, naozaj 
veľká škoda...nevyšlo nám to. Nič nám nebolo platné, že po heroickom víkende nám viacerí 
diváci a hráči iných mužstiev zložili poklonu a tvrdili, že morálnymi víťazmi finále sme my...na 
to sa história pýtať nebude, rovnako ako sa nebude pýtať na to, kto v drese LA3 zlato 
vybojoval... Veď ako skonštatovali niektorí hráči LA3, ktorí namiesto na ihrisku sledovali celú 
sériu iba z "tribúny" - to je realita... Prepáčte páni, to nie je realita, realita je to, že ste ako 
bábky, ktorým za šnúrky ťahal niekto iný...niekto, komu sme to my v tíme SAV Lamač, tíme 
s bohatou históriou a neodškriepiteľnými úspechmi pred časom nedovolili... A či to bolo 
víťazstvo zaslúžené? To nech posúdia iní, družstvo LA3 jednoducho vyhralo dva finálové 
zápasy a tak je prvé. Bodka. Aká škoda toho prvého finálového zápasu... Nuž čo, opäť nám 
nebolo súdené a tak: Sláva víťazom, ČESŤ PORAZENÝM!   

Vážení páni, spoluhráči, tento víkend bol nezabudnuteľný... To, že sme ten vytúžený titul v 
BAHbL nezískali ma bude určite ešte dlho škrieť, no nie je prečo smútiť, predviedli sme totiž 
spoločne jedno skvelé predstavenie, bojovali sme ako jeden muž a dali sme do posledných 
dvoch zápasov v sezóne to povestné srdiečko! Neviem, koľko zápasov v tomto tíme ešte 
odohrám, no už teraz viem dve veci - prvá: bolo mi cťou v tomto tíme s Vami hrať a druhá: 
pravý lamačský hokejbal tu je a ostane, pokiaľ ho pod vlajkou SAV Lamač zachováme a 
budeme za náš klub bojovať aj ďalej!  

(ra) 

 

LAMAČ CUP 2013 

V sobotu 15.6.2013 sa na hokejbalovom ihrisku v Lamači uskutočnil 2.ročník turnaja Lamač 
Cup. Organizácie za "hráčsku asociáciu" sa opäť na výbornú zhostil Pali Bizoň v spolupráci s 
Miestnym úradom Lamač a jeho komisiami kultúrnou a pre školstvo a šport. Po 
minuloročnom úvodnom ročníku sa potvrdila opodstatnenosť organizácie turnaja tak po 
stránke spoločenskej ako aj športovej. Punc oficiality dodala turnaju aj prítomnosť starostu 
Lamača, p.Šramka, ktorý odovzdal na záver dňa ceny pre všetky zúčastnené tímy... Tých 
bolo tak ako vlani šesť - no tentokrát v inom zložení. 

Okrem domácich celkov SAV Lamač (obhajca prvenstva) a Lamač"3", tradičných účastníkov z 
Dolných Honov - Hancop Baltská a Hancop MO&DE prijali pozvanie aj víťaz Dúbravskej 
hokejbalovej ligy AHK Pekníková a tím Bison Hunters, ktorý tvorili bývalí lamačskí futbalisti, 



hokejisti a hokejbalisti (proste športovci). Systém turnaja sa v porovnaní s minulým rokom 
zmenil - mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých odohrali zápasy každý s každým 
a následne sa hralo o celkové umiestnenie. Pri nerozhodnom výsledku v riadnom hracom 
čase sa nepredlžovalo, ale nasledovali hneď samostatné nájazdy... Boje v základných 
skupinách tak určili zloženie záverečných zápasov o konečné umiestnenie a veru, bolo sa na 
čo pozerať... Pred záverečnými zápasmi o celkové umiestnenie si všetky mužstvá oddýchli pri 
sledovaní už tiež tradičného zápasu hokejbalových nádejí - malí hokejbalisti od 5 do 10 rokov 
sa chceli čo najviac podobať svojim "veľkým vzorom" a na pľaci si nič nedarovali... Napokon 
zvíťazil síce tím bielych 1:0 (...aj keď farba a príslušnosť k svojim sa dala rozlíšiť iba vďaka 
dresom oboch brankárov, keďže šarvanci nastúpili odetí do kdečoho... :-o)),no to nebolo 
dôležité - všetci malí (možno budúce opory lamačského hokejbalu) dostali na záver diplomy a 
sladkú odmenu, ktoré im budú tento zápas ešte dlho primonínať...samozrejme myslím tie 
diplomy, keďže do čokolády sa "prckovia" pustili už na ploche... 

 TABUĽKA skupina "Podháj"- Lamač Cup 2013 

 Por. Team Z V VN PN P Skóre Body 

1.  AHK Pekníková 2 1 1 0 0 6:3 5 

2.  Hancop MO&DE 2 1 0 1 0 8:4 4 

3.  Lamač"3" 2 0 0 0 2 4:11 0 

         
 TABUĽKA skupina "Zečák"- Lamač Cup 2013 

Por. Team Z V VN PN P Skóre Body 

1.  SAV Lamač 2 1 0 1 0 7:6 4 

2.  Bison Hunters 2 0 1 1 0 5:5 3 

3.  Hancop Baltská 2 0 1 0 1 4:5 2 

Hancop MO&DE - Lamač"3"              7:2 

SAV Lamač - Hancop Baltská           4:2 

AHK Pekníková - Hancop MO&DE    2:1sn 

Bison Hunters - Hancop Baltská       1:2sn 

Lamač"3"- AHK Pekníková               2:4 

Bison Hunters - SAV Lamač             4:3sn 

Hrací čas 2x15 min.sa spočiatku zdal niektorým zúčastneným ako krátky, no s pribúdajúcimi 
zápasmi, ubúdajúcimi silami a najmä narastajúcimi celziovými stupňami (...u niektorých 
možno aj narastajúcim množstvom skonzumovaného zlatistého moku...) sa však postupne 
menil na nekonečne dlhý... Počasie bolo ideálne a tak bola aj dobrá nálada - prítomní diváci 
si mohli rovnako ako minulý rok pochutiť na výbornom guľášiku (navarili ho členovia Spolku 
vyslúžilých vojakov), zapiť ho pivkom alebo kofolou a popri tom si pozrieť zaujímavý 
hokejbal alebo sa aktívne zúčastniť atraktívneho sprievodného programu... V našom tíme, 
ako už tradične na turnajoch, dostali priestor zahrať si aj niektorí už neaktívni hráči - tento 
rok využili túto možnosť nestarnúca brankárska legenda Miro Šembera (ten napokon posilnil 
druhý lamačský tím LA3, ktorý sa potýkal s nedostatkom hráčov a najmä vďaka nemu 
neskončil posledný...) a obranca Martin Bičkay. Tradičný účastník takýchto podujatí, ďalšia 
SAVkárska legenda Maroš Slušný mal tentokrát na turnaji dôležitú rozhodcovskú funkciu a 
tak dodal do tímu svojho synátora Erika, ktorý si tak "odkrútil" oficiálnu premiéru v drese 
SAV Lamač. Momentky z určite vydareného turnaja si môžete nájsť v sekcii FOTOGALÉRIA. 

o 5.miesto:   
Lamač"3" - Hancop Baltská           2:1sn 



o 3.miesto:   
Hancop MO&DE - Bison Hunters    7:1 

FINÁLE:   
AHK Pekníková - SAV Lamač        0:4 

Najväčším prekvapením turnaja bolo určite mužstvo Bison Hunters, ktoré potrápilo v 
základnej skupine oboch svojich súperov a napokon skončilo na peknom 4.mieste!  Naopak, 
najväčším sklamaním bol výkon minuloročného druhého v poradí, tímu Lamač"3", ktorý iba 
vďaka už spomínanému Šembimu neskončil posledný... Česť Lamača tak aj tento rok 
zachraňovala domáca SAV Lamač, ktorá napokon po výbornom finálovom zápase porazila tím 
AHK Pekníková a obhájila minuloročné prvenstvo.  

(ra) 

 

 

Tím TJ SAV Lamač - víťaz Lamač Cup 2013 

hore zľava: Bizoň, T.Thron, J. Alföldy, Biely, Šurlan, E.Slušný - dolu zľava: Mancál, Šembera, 
Minárik, R. Alföldy, Bičkay 


